Protokoll december 1917
”Protokoll, fört vid sammanträde med drätselkammarens tekniska nämnd i Luleå den 3 december
1917.
Närvarande: Herrar Schultz, Fernlund, Sjöstedt, Thurfjell och Nilsson.
Byggnadschefen.
§1.
Föredrogs och justerades nämndens protokoll för den 20 sistlidne november.
§2.
I skrivelse till drätselkammaren hade Luleå Utskänkningsbolag med framhållande att bolaget redan förut
haft skäl att påpeka att de av bolaget i stadshusets terassbyggnad förhyrda lokalerna förete ett
synnerligen ovårdat utseende särskilt på grund av de skador, som årligen tillfogas väggar och tak genom
det från den överliggande terassen nedrinnande vattnet, meddelat, att bolaget beslutit att använda sig av
den bolaget enligt 1907 års hyreslag tillkommande rätt att efter hållen syn själv gå i författning om
vidtagande av nödig skydds- och reparationsåtgärder och innehålla kostnaderna på hyran, därest icke
drätselkammaren innan den 15 december detta år vidtager erforderliga skyddsåtgärder å terassen för
förhindrande av vattnets nedträngande i bolagets lokaler samt, innan den 1 juli 1918, låter utföra
erforderliga reparationer å desamma.
Sedan byggnadschefen vid föredragning av ärendet med vitsordande av de skador, som tillfogats
bolagets lokaler, framhållit, att han i saken redan tidigare vidtagit åtgärder för att söka erhålla ett
betryggande medel till förhindrande av vattnets nedträngande i förenämnda lokaler, sedan det visat sig
att de årligen vidtagna reparationerna av asfalten icke äro tillräckliga. Så hade han senast i juni
innevarande år sökt erhålla ett av Kungl. Tekniska Högskolans Materialprovningsanstalt avprovat
elastiskt tätningsämne, kallat ’Callendrite’, men hade den firma, Wallin & C:o, Stockholm, som försäljer
nämnda tätningsmedel i meddelande till byggnadskontoret förklarat att det på grund av kriget tyvärr
icke är möjligt att för fabrikationen av Callendrite erhålla det råämne, som just ger materialet dess
elasticitet.
Efter anteckning härav beslutade nämnden att remittera Utskänkningsbolagets skrivelse till
byggnadskontoret för skyndsamt yttrande och förslag.
§3.
Skandinaviska Kreditaktiebolaget hade i skrivelse till drätselkammaren anhållit att, sedan bolaget såsom
förarbete för indragande av värmeledning i bankens lokaler i fastigheten n:r 9 i kvarteret Ibis, måst rasera
tvenne kakelugnar hos en av hyresgästerna i byggnaden, tillstånd måtte lämnas banken att, intill dess
värmeledningen kan tagas i bruk i förenämnda rum få i vardera rummet använda ett elektriskt
värmeelement.
Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden att på så sätt bifalla framställningen, att tillstånd lämnas
bolaget på det villkor att användningen av värmeelementen inskränkes till lågbelastningstiden.
§4.
Sedan Norrbottens Import Aktiebolag i skrivelse till drätselkammaren anhållit om tillstånd att å gården
utanför bolagets magasin å tomten n:r 3 i kvarteret Mården under högbelastningstid få en ytterlampa vid
de tillfällen, då belysning för expeditionen är nödvändig, beslutade nämnden efter anteckning, att
bolaget i skrivelsen förbinder sig att med största försiktighet använda sig av tillståndet, att lämna bifall
till framställningen; och skulle byggnadskontoret tillse att lampan ifråga icke är för stark.
§5.
Sedan byggnadskontoret i skrivelse till drätselkammaren föreslagit, att kammaren måtte på
telegrafverket överlåta underhållet av stadens ledningar för telefon till pumpstationen och för
vattenståndsvisareledningarne från reservoaren till byggnadskontoret och till pumpstationen, beslutade
nämnden, att, då i kostnadsberäkningen upptagen inträdesavgift till telegrafverket icke syntes vara rätt
beräknad, återremittera skrivelsen till byggnadskontoret.

§6.
Hyresnämnden hade, då en del personer anmält sig sakna bostad f.o.m. 1 innevarande december,
meddelat, att grosshandlaren Atle Burman erbjudit sig att hyresfritt till nämnden upplåta den s.k.
stuvarebaracken vid Tullgatan för tiden 1 december – 30 april innevarande år, under förutsättning att
staden vidkänner sig de kostnader, som äro behövliga för att göra dem beboeliga och att
drätselkammaren förbinder sig att tillse att lägenheterna äro utrymda i rätt tid.
Sedan byggnadskontoret vid föredragning av ärendet upplyst, att endast en lägenhet kunde av
kostnadshänsyn tagas i anspråk, nämligen en lägenhet om 1 rum och kök, vilken av byggnadskontoret
ställts i stånd för en kostnad av 35 kronor, beslutade nämnden, sedan antecknats, att lägenheten på
hyresnämndens anhållan uthyrts till målaren K.E.J.Sandgren, att godkänna den vidtagna åtgärden.
§7.
Sedan hyresnämnden under hand överlämnat en planskiss över mangårdsbyggnaden vid Gustafsfrid i
Rutviksreveln, vilken nämnden ansett borde av staden inköpas för att efter flyttning till staden användas
till bostadsändamål, meddelade stadskamreraren vid föredragning av ärendet, att ägaren av byggnaden,
distriktslantmätaren Hermes Ruuth i Sveg, på begäran meddelat, att priset å byggnaden på den plats, den
står, och utan tomt och tillhörande jord är 10000 kronor.
Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden, som ansåg att byggnaden tarvade en genomgripande
förändring för att kunna användas till hyreshus med smålägenheter, att meddela ägaren och
hyresnämnden att drätselkammaren icke ansåg sig böra hos stadsfullmäktige tillstyrka inköp av
byggnaden.
§8.
E.F.Östling i Gammelstad hade å arrendatorernas vägnar anhållit att, sedan staden upplåtit Moritsängen
till allmänt mulbete, stängsel måtte uppsättas vid Hermansängens gränslinje mot Moritsängen samt att
de vid framdragning av elektrisk ledning över stadens mark vid Hermansängen fällda träden måtte få av
arrendatorerna användas till reparation av lador och stängsel å Hermansängen.
Sedan av arrendekontraktet inhämtats att det ålåg arrendatorerna att under arrendetiden underhålla lador
och stängsel å lägenheterna beslutade nämnden
att på så sätt bifalla framställningen om uppsättning av stängsel i gränslinjen mellan Hermansängen och
Moritsängen att arrendatorerna äga att från närliggande staden tillhörig skog erhålla av jägmästaren i
Bodens revir utsynt virke till uppförande av förenämnda stängsel, samt
att i övrigt avslå framställningen.
§9.
Stadskamreraren och byggnadschefen hade överlämnat berättelse över av dem på drätselkammarens
uppdrag verkställda syn å Edefors’ laxfiske den 11 och 12 nästlidne september, beslutade nämnden vid
föredragning av berättelsen
beträffande lösegendomen
att godkänna den nya förteckningen över fiskets lösegendom;
att söka träffa godvillig överenskommelse med nuvarande arrendatorns ombud rörande iståndsättande
av de i berättelsen omnämnda tvenne tinor vid södra fisket;
att göra förfrågan hos folkskolläraren F.W.Granlund, huruvida han vill åtaga sig att för stadens räkning
ombestyra lagning av de 6 söndriga laxkaren vid fisket; samt
beträffande fiske- och husbyggnaderna
att de i byggnadschefens bilagda förslag till reparationsarbeten vid Edefors’ laxfiske för år 1918 skola
utföras ävensom
att godkänna de av byggnadschefen gjorda värdering av husbyggnaderna vid Edefors’ laxfiske.
Nämnden beslutade vidare att kostnaden för förenämnda reparationer av fiske- och husbyggnader, 315
kronor, skulle upptagas i förslaget till stat för år 1918 och att de nu för Edefors’ fiske gällande
brandförsäkringar skola förändras i överensstämmelse med nu skedd värdering av egendomen.
§10.

Stadsfullmäktige hade den 15 juni 1916, § 17, beslutat att med anledning av Kungl. Medicinalstyrelsens
anmodan i saken, anslå 400 kronor till anordnande i karantänsanstalten av plats för laborationer och
skrivgöromål jämte bord och stolar samt inköp av utensilier och medicament ävensom ett skåp för dessas
förvaring. Av detta anslag har under år 1916 använts 117:44 kronor för inköp av skåp, utensilier och
medicamenter, varför av anslaget återstår 282:56 för inköp av bord, stolar etc. och anordnande av plats
för laborationer och skrivgöromål.
Sedan emellertid byggnadskontoret i skrivelse till drätselkammaren anmält att, då det visat sig att enbart
inredningen av rummet torde draga en kostnad av 700 kronor, det är erforderligt att öka anslaget med
ett belopp av 500 kronor, beslutade nämnden vid föredragning av ärendet att med överlämnande av
byggnadskontorets skrivelse i saken hemställa, att stadsfullmäktige ville anslå ytterligare 500 kronor för
ifrågavarande ändamål; och skulle beloppet förslagsvis upptags i förslaget till stat för nästkommande år.
§11.
Sedan byggnadskontoret hade inkommit med av drätselkammaren infordrat yttrande över en av
härvarande frimurareloge hos kammaren gjord anhållan, att det rum n:r 34, tillhörande hotellavdelningen
i stadshuset, vilket rum av logen förhyrts av källarmästaren för användande till kanslirum, måtte undergå
en grundlig reparation, beslutade nämnden att, då enligt byggnadskontorets skrivelse en del av taklisten
är nedramlad samt tapeterna och oljemålningen i dåligt skick, upptaga kostnaden, 425 kronor, i förslaget
till stat för år 1918.
§12.
Källarmästarne G. & J.Edberg hade i skrivelse till drätselkammaren anhållit att i hotellets portierloge i
stadshuset måtte insättas ett värmeelement och i hotellvärdens bostadslägenhet en täljstenskamin i
tamburen.
Sedan av byggnadskontorets i ärendet avgivna yttrande inhämtats dels att i portierlogen för en mindre
kostnad redan insatts ett mindre värmeelement, vilket fanns till överlopps i stadshuset, dels att kostnaden
för insättning av en täljstenskamin med tillbehör i tamburen i fråga, vilken f.n. håller sig mycket kall,
skulle uppgå till 190 kronor, beslutade nämnden att med bifall till framställningen upptaga kostnaden i
förslaget till stat för nästkommande år.
§13.
I av drätselkammaren infordrat yttrande över en av fru M.Gråberg hos kammaren gjord anhållan att
erhålla ersättning för av henne i den av staden i stadshuset av henne förhyrda butikslägenhet insatt spis
och inledd vattenledning hade byggnadskontoret anfört, att lägenheten i fråga består av butik och två
kontorsrum, vilka senare av hyresgästen användes som bostad. Som emellertid denna användning måste
anse som tillfällig och förutsättas kan, att staden av en eller annan anledning byter om hyresgäst, som
icke har användning för anordningarna i fråga, avstyrkte byggnadskontoret ansökningen.
Efter anteckning härav beslutade nämnden att avslå framställningen.
§14.
Byggnadskontoret hade i skrivelse till drätselkammaren med framhållande, att stadsfullmäktige den 14
juni 1906 på förslag av dåvarande vattenledningskommité beslutat, att som inkomst för vattenledningen
upptaga ett belopp av kronor 6500, utgörande ersättning för vatten till allmänna ändamål, därvid
beräkningen utgått från en allmänt antagen konsumtion av 3 kbm. och individ för ändamålet, föreslagit
att, då invånareantalet sedan år 1906, som beräknades vara 8667, ökats till nära 10000 invånare, beloppet
för omskrivna ändamål måtte höjas från 6500 kronor till 7500 kronor.
Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden att, då någon utredning icke blivit verkställd, huruvida
icke det belopp, som staden nu erlägger till vattenledningsverket som ersättning för vatten till allmänna
ändamål icke är tillräcklig, framställningen f.n. icke skulle föranleda åtgärd.
§15.
Genom beslut den 22 sistlidne oktober hade stadsfullmäktige till grupp I med ett arvode av 2000 kronor
jämte två ålderstillägg å 250 kronor vardera uppflyttat rörnätsförmannen från grupp II med arvode av
1800 kronor och 3 ålderstillägg å 150 kronor vardera.

Som emellertid i grupp II finnas utom rörnätsförmannen maskinisten vid pumpstationen och maskinisten
vid stadshuset, vilka båda, tillfölje de fordringar, som måste ställas på dem och det ansvar, som åligger
dem, äro berättigade till sådan uppflyttning, hade byggnadskontoret i skrivelse till drätselkammaren
föreslagit, att kammaren ville hos stadsfullmäktige på det bestämdaste yrka på att rättvisa i detta
avseende iakttages och att således omnämnda bägge tjänstemän uppflyttas i grupp Ifrån 1 januari 1918.
Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden att, då stadsfullmäktige, som lämnat särskilt uppdrag
till sin lönenämnd att efter granskning av gällande lönegruppering inkomma till fullmäktige med förslag
i saken, redan beslutat i ärendet, byggnadskontorets framställning f.n. icke skulle föranleda åtgärd.
§16.
Sedan källarmästarne G. & J.Edberg i skrivelse till drätselkammaren anhållit, att i hotellet belägna rum
n:r 4 med snaraste måtte repareras, eventuellt i utbyte mot n:r 39, hade byggnadskontoret med
framhållande att en reparation av rummet i fråga, som antagligen icke blivit reparerat, sedan byggnaden
uppfördes, måste anses mycket nödvändig tillstyrkt ansökningen; och hade kostnaden Kr. 171:10
upptagits i förslaget till stat för år 1918.
Efter anteckning härav beslutade drätselkammaren att med bifall till framställningen godkänna av
byggnadskontoret vidtagna åtgärd.
§17.
Föredrogs av byggnadskontoret till drätselkammaren avlämnade utgifts- och inkomststat för år 1918
beträffande rubrik 15 a, Stadens byggnader inom stadsplanen; och beslutade nämnden beträffande
utgiftsstaten
att följande arbeten skulle utgå
beträffande Stadshuset, 5 Kalkonen.
Hotellavdelningen:
tvättning av glastaket och taklisten i lilla kaféet
lagning av putsen och oljemålning av tak och väggar i kaféköket
insättning av en rörslinga genom linneskåpen jämte rörledningar
insättning av ett kamflänsrör under sittbänken i badlokalen
lagning av putsen, limfärgning av taket och oljemålning av väggarne i vaktmästarens
rum
limfärgning av taken, tapetsering av väggarna och påbättring av oljefärgen i
resanderummen n:r 3, 6 och 20
Kr. 360:Hotellvärdens bostadslägenhet:
uppsättning av en dubbel brädvägg av spåntade bräder och pappmellanvägg, limfärgning av taket och tapetsering av väggarna i rummet innanför köket

Kr. 40:Kr. 190:Kr. 135:Kr. 70:Kr. 180:-

Kr. 155:-

Butikslägenheterna:
insättning av järnspis och diskbänk jämte vatten- och avloppsledningar i cigarrbutiken

Kr. 315:23

Stadens lokaler:
inläggning av cementgolv i källargången närmast Storgatan

Kr. 600:-

beträffande Gyltzauudden, Vipan n:r 1 att följande arbete skulle utgå, nämligen insättning av söndriga fönsterrutor och anbringande av permanenta luckor för fönstren i
kägelbanebyggnaden
Kr. 540:-;
och skulle med anledning av sistnämnda beslut under samma rubrik upptagna post ’diverse mindre
underhållsarbeten’ ökas med 100 rill 180 kronor.
Nämnden beslutade vidare att bestämma priset å den från stadsskogen erhållna veden till 35 kronor pr
famn om 108 kbf, varav 2 kronor skulle utgöra kostnad för vedens transport från upplagsplats till
förbrukningsställe.
§18.

Beslutade nämnden att ajournera sammanträdet för att utan kallelse fortsättas onsdagen den 5
innevarande december kl. 5 e.m.
Som ovan
Å tjänstens vägnar:
K.H.Santesson
Justeras:
C.A.Schultz”

”Protokoll, fört vid fortsatt sammanträde med drätselkammarens tekniska nämnd i Luleå den 5 december
1917.
Närvarande: Herrar Schultz, Fernlund, Sjöstedt, Thurfjell och J.A.Nilsson.
Byggnadschefen.
§19.
Föredrogs byggnadskontorets förslag till utgifts- och inkomststat för år 1918 beträffande under rubrik
16. Gator, vägar och torg upptagna gatuarbeten; och beslutade nämnden
att beträffande under rubrik 16 bc. Upptagna underhållsarbeten av gator följande arbeten skulle utgå ur
förslaget
3. Nygatan mellan Stor- och Köpmangatan
Kr. 3080:5. Tullgatan mellan Stor- och Repslagaregatan
Kr. 8260:9. Skomakaregatan mellan Stor- och Sandviksgatan
Kr. 8680:10. Storgatan mellan Rådstu- och Residensgatan
Kr. 5180:11. Nygatan mellan Stations- och Köpmangatan
Kr. 3080:12. Sandviksgatan mellan Hermelins- och Prästgatan
Kr. 7000:13. Magasinsgatan mellan Hermelins- och Timmermansgatan
Kr. 9500:14. Kyrkogatan mellan Stor- och Köpmangatan
Kr. 3500:att beträffande under rubrik 16 n upptagna nyanläggningar av gator
samtliga arbeten skulle utgå

Kr. 56960:-

§20.
Vid föredragning vidare av byggnadskontorets förslag till utgifts- och inkomststat för år 1918
beträffande rubrik 17, Parker och planteringar, beslutade nämnden
att beträffande under rubrik 17 u upptagna underhållsarbeten av parker
och planteringar följande arbeten skulle utgå ur förslaget
3. Sandviksgatan mellan Präst- och Hermelinsgatan
Kr. 2200:4. Magasinsgatan mellan Hermelins- och Timmermansgatan
Kr. 1100:att beträffande under rubrik 17 n upptagna nyanläggningar av parker
och planteringar följande arbeten skulle utgå ur förslaget
2. Kungsgatan mellan Lulsundsgatan och landsvägen
3. Hermelinsgatan mellan Stor- och Stationsgatan
4. Prästgatan mellan Magasins- och Lulsundsgatan
5. Västra Järnvägsesplanaden mellan Lulsunds- och Parkgatan
6. Hermelinsgatan mellan Stations- och Sandviksgatan
Samt
att post 7. Planering av kvarteret Tuppen för fontän 8500 kronor
skulle nedsättas till 4500 kronor för anläggning av en fontän, varvid
beloppet minskas med

Kr. 3780:Kr. 2220:Kr. 1680:Kr. 2360:Kr. 1200:-

Kr. 4000:-

§21.
Sedan nämnden till byggnadskontoret återremitterat kontorets förslag om överlåtande på telegrafverket
av underhållet av stadens telefonledningar till pumpstationen och vattenståndsvisareledningarne från
reservoaren till kontoret och till pumpstationen, hade nu byggnadskontoret inkommit med förnyat
yttrande och kostnadsberäkning med avseende på kontorets förut avgivna förslag till abonnemang hos
telegrafverket för stadens förutnämnda svagströmsledningar.
Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden att godkänna det nu gjorda förslag och att uppdraga till
byggnadskontoret att ombestyra upprättande av kontrakt mellan drätselkammaren och telegrafverket i
saken.
§22.
Vid föredragning av jägmästarens i Bodens revir förslag till inkomst- och utgiftsstat för år 1918 för
Luleå stads skog beslutade nämnden, att, sedan stadskamreraren med stöd av nämnda av jägmästaren
gjorda förslag kompletterat detta med införande av övriga poster, som pläga debiteras skogen, godkänna
det av stadskamreraren sålunda uppgjorda förslaget till utgifts- och inkomststat för år 1918 för Luleå
stads skog.
§23.
Föredrogs protokoll fört vid öppnandet av inkomna anbud å vinterunderhåll av stadens landsvägar för
år 1918, varav framgick att inom den bestämda anbudstiden följande anbud inkommit
1/ E.Enbom, E.A.Öhlund och K.J.Andersson
2/ J.J.Johnson, C.Stenman, Johan E.Ruth och J.Alfred Lundin; och erbjödo de förstnämnda att verkställa
arbetet för 1650 kronor och de sistnämnda att utföra detsamma för 1700 kronor.
Vid prövning av anbuden antog nämnden det av J.J.Johnson m.fl. avgivna anbudet, ehuru varande något
högra än det förstnämnda av skäl, att de nu antagna entreprenörerna förut under de tvenne senaste 3 årsperioderna väl skött sitt åtagande.
§24.
Beslutade nämnden att ajournera sammanträdet för att utan kallelse fortsättas fredagen den 7
innevarande december kl. 1.30 e.m.
Som ovan
Å tjänstens vägnar:
K.H.Santesson
Justeras:
C.A.Schultz”

”Protokoll, fört vid sammanträde med hälsovårdsnämnden i Luleå den 5 december 1917.
Närvarande: Herrar Rosengren, Fagerlin, Sundell, Hellsten och Åhrström.
§1.
Protokollet för den 6 november 1917 föredrogs och justerades.
§2.
Stadsfullmäktige hade till nämnden för yttrande remitterat ett av särskilt utsedda kommitterade efter
verkställd utredning upprättat förslag till inrättande i stället för den nuvarande stadsläkaretjänsten av en
förste och en andre stadsläkaretjänst ävensom till löne- och pensionsförmåner samt instruktion för
nämnda befattningar.
Efter föredragning härav beslutade nämnden enhälligt tillstyrka bifall till kommitterades förslag.
Denna paragraf förklarades genast justerad.

§3.
Beslutade nämnden, att priset för desinfektion i epidemisjukhuset desinfektionsugn skulle bibehållas vid
5 kronor i de fall, då desinfektion skedde på läkares order, men i övriga fall höjas till 10 kronor per gång.
§4.
Till hälsovårdstillsyningsmannen remitterades för yttrande en anmälan från K.V.Fägnell rörande en
slaskhög å stadens mark invid tomt n:r 5 i kvarteret Enen.
§5.
Föredrogs och lades till handlingarne en anmälan från Arvid Pettersson att han i källarvåningen uti
fastigheten n:r 9 i kvarteret Hästen bedriver tillverkning av tvål och såpa.
§6.
En från hälsovårdstillsyningsmannen inkommen anmälan rörande en i fastigheten n:r 3 i kvarteret Rudan
befintlig grönsakskällare föranledde ej någon nämndens åtgärd.
§7.
Till handlingarna lades
1/ Drätselkammarens protokoll den 5 november 1917, § 36, angående insättande av en kaminkakelugn
i köttbesiktningsbyrån;
2/ Tillsyningsmannens rapport för november månad.
§8.
Uppgjordes följande
Hälsovårdsnämndens förslag till utgifts- och inkomststat för år 1918 – se bil. Stat.
Som ovan
Å tjänstens vägnar:
J.O.Dahl
Justeras
F.Rosengren”

”Protokoll, fört vid fortsatt sammanträde med drätselkammarens tekniska nämnd i Luleå den 7 december
1917.
Närvarande: Herrar Schultz, Fernlund, Brännström, Sjöstedt och J.A.Nilsson.
Byggnadschefen.
§25.
Föredrogs och godkändes Kungl. Telegrafverkets förslag till kontrakt angående övertagandet av stadens
ledningar för vattenståndsvisare och telefon till pumpstationen.
§26.
Stadsfullmäktige hade vid sammanträde den 21 december 1916 vid fastställande av utgiftsstaten för
drätselkammaren för år 1917 bl.a. beslutat att godkänna utförandet av följande under rubrikerna 16n och
17n såsom nyanläggningar upptagna gatu- och planteringsarbeten för en kostnad resp. 27900 kronor och
7900 kronor, nämligen
16n. 1. Kungsgatan mellan Lulsundsgatan och landsvägen
Kr. 10000:2. Hermelinsgatan mellan Stor- och Stationsgatan
Kr. 5500:6. Prästgatan mellan Magasins- och Lulsundsgatan
Kr. 4500:7. Västra Järnvägsesplanaden mellan Lulsunds- och Parkgatan
Kr. 5400:8. Sandviksgatan mellan Residens- och Fabriksgatan
Kr. 2500:-

Kr. 27900:17n. 2. Kungsgaan mellan Lulsundsgatan och landsvägen
3. Hermelinsgatan mellan Stor- och Stationsgatan
5. Prästgatan mellan Magasins- och Lulsundsgatan
6. Västra Järnvägsesplanaden mellan Lulsundsgatan och Parkgatan

Kr. 2700:Kr. 1600:Kr. 1200:Kr. 2400:Kr. 7900:-

Enär dessa arbeten ej blivit under innevarande år utförda, beslutade nämnden föreslå stadsfullmäktige
att fullmäktige ville till följe rådande förhållanden med upphävande av sitt förenämnda beslut bestämma
att ifrågavarande nyanläggningar icke skola utföras, förr än stadsfullmäktige eventuelt fattar beslut i
saken.
§27.
En anhållan från Olov Wallin om ett förskott av kronor 1000:- å honom beviljat byggnadslån å kronor
4000:- avslogs.
§28.
Elektriska A.bol. Fram hade i skrivelse till drätselkammaren anhållit om sådan ändring i den av
kammaren den 1 oktober detta år antagna instruktionen för elektricitetsverkets entreprenörer § 1 mom.
3 att möjlighet skulle förefinnas för entreprenör, som icke vore nöjd med verkets värdering, att hos annan
myndighet överklaga detta verkets beslut. Som omskrivna moment emellertid är ordagrant taget ur
Svenska Elektricitetsverksföreningens förslag till instruktion för entreprenörer och finnes i de flesta av
verken antagna sådana instruktioner, beslutade nämnden att avslå framställningen.
§29.
En anhållan från herr C.A.Baudin om att få använda ström till ett mindre värmeelement i sökandens
tambur bifölls med villkor, att den användes endast å tider, vilka anvisas av elektricitetsverket.
§30.
En anmälan från hyresnämnden om att vissa personer anmält sig vara i saknad av bostad remitterades
till byggnadskontoret för yttrande och förslag; och skulle detta därvid försöka träffa sådan
överenskommelse med herr A.Burman, som på vissa villkor erbjudit staden dispositionen av s.k.
stuvarebaracken i Gamen 9, att staden mot iordningsställandet av densamma finge dispositionsrätt till
den under vintertiden under 3 år framåt. Byggnadskontoret skulle, i händelse sådan överenskommelse
kunde träffas, genast gå i författning om lägenheternas iordningsställande och uthyrande.
§31.
I anslutning till föregående paragraf och under antagande att även nästa höst bostadsbrist skulle komma
att inträffa beslutade nämnden uppdraga åt byggnadskontoret att i god tid inkomma med nytt förslag till
flyttning och omändring av förut till ändamålet föreslagen byggnad i Gäddvik samt att likaledes i god
tid utreda möjligheterna för byggandet av en större bostadsbarack.
§32.
Till följe en anhållan från A.R.Bruce och F.O.Blomqvist om att staden måtte bidraga i kostnaden för
framdragandet av elektrisk belysningsledning till sökandenas fastigheter och banvaktsstugan vid
Kallkällan, beslöt nämnden att i skrivelse till Distriktsförvaltningen anhålla om upplysning huruvida
Järnvägen vore villig att med en summa av 300 kronor bidraga i anläggningskostnaden för nämnda linje
under förutsättning att ledningen bleve tillgänglig i närheten av omnämnda banvaktsstuga.
§33.
Föredrogs en karta och kostnadsförslag till distributionsledningar vid Notviken; och beslutade nämnden
med anledning av att kostnaden uppgick till 7500 kronor mot förslagsanslagets 5000 kronor, i huvudsak
beroende på de ledningar, som föreslagits till motorström för en snickare Forsell, att uppdraga till
byggnadskontoret att omedelbart gå i författning om stolparnas uppsättande enligt förslaget och att träda

i underhandling med omnämnda Forsell för att därefter inkomma med förslag om den betalning, han bör
erlägga för sin motorström, för att staden skall erhålla ränta och amortering för den ökade
anläggningskostnaden för ledning till omskrivna motor.
§34.
Stadsfullmäktige hade till drätselkammaren remitterat en från fastighetsägare i Mjölkudden inkommen
framställning dels att alla måtte få komma i åtnjutande av ljusledning dels att staden måtte kostnadsfritt
framdraga ledningarne till husväggen.
I infordrat yttrande anmälde byggnadskontoret att i förut inlämnade förslag till distributionsledningar
dessa voro så placerade att alla inom själva Mjölkudden, som hava sina gårdar inom rimligt avstånd från
högspänningsledningen och icke för långt skilda från varandra kunde erhålla ledningar.
Vid föredragning av ärendet beslutade emellertid nämnden, som ansåg, att 7 á 8 gårdar på yttre delen av
sydvästra Mjölkudden visserligen lågo ganska långt från huvudledningen och även glest belägna i
förhållande till varandra, men dock icke på större avstånd än att de borde komma i fråga, att hos
stadsfullmäktige begära att anslag av 1200 kronor till anläggning av en ledning om 600 meters längd
såsom framgår av kartan över Mjölkudden; och skulle vederbörande gårdsägare hava att från denna
ledning själva bekosta sina resp. ledningar till fastigheterna.
Vad de fria ledningarna till husväggen beträffar hade byggnadskontoret med framhållande, att
fastighetsägarne vid Hertsögatan och i Bergviken enligt stadsfullmäktige beslut fått betala sina ledningar
från vissa av staden utförda distributionsledningar, avstyrkt ansökan i detta hänseende, helst som vid ett
beslut i denna riktning, det skulle bliva ytterligt svårt att sätta någon gräns för stadens åtagande. För att
emellertid underlätta anläggningsmöjligheterna för gårdsägarne, beslutade nämnden att hos
stadsfullmäktige hemställa om bemyndigande för drätselkammaren att låta elektricitetsverket utföra
ifrågavarande ledningar på dessas bekostnad; och skulle betalningen för desamma i så fall gäldas under
en tid av högst 2 år, varvid staden tager en ränta av 5%.
§35.
En skrivelse från vintersjöfartskommittén, remitterad från stadsfullmäktige för yttrande av
drätselkammaren, bordlades i avvaktan på ny skrivelse i ärendet, som kammaren hade sig bekant att
vara inlämnad hos stadsfullmäktige.
§36.
En anhållen från S.Frigell om att få komma i åtankte vid val av person för upprättande av registerkarta
för staden remitterades till byggnadskontoret.
§37.
Ordföranden anmälde att han vid sammanträffande med en del av de nya ägarne till mekaniska
verkstaden i Skatan underhandlat med dem om eventuelt utbyte av plats för verkstaden mot sådan å
Oskarsvarv; och beslutade nämnden att i skrivelse till nuvarande ägarne anhålla att de ville utse
representanter för att med drätselkammarens och hamndirektionens utsedda sådane underhandla i
frågan.
§38.
Sedan stadskamreraren hade anmält, att Nya Renhållningen godtagit drätselkammarens erbjudande om
inköp av vissa inventarier till av kammaren föreslaget pris, beslutade nu nämnden att ifrågavarande
inventarier skulle inköpas till överenskommet pris för att sedermera överlämnas till det nya
renhållningsbolaget.
§39.
Beslutade nämnden att vidtaga erforderliga åtgärder för bildandet av Luleå Kommunala
Renhållningsaktiebolag och uppdrogs åt redaktör Fernlund att utföra dessa åtgärder.
§40.
Godkändes av stadskamreraren upprättat förslag till arrendekontrakt med hamndirektionen angående
dess förrådsplats m.fl. områden.

§41.
Ett förslag till tillbyggnad av stadens flickskolebyggnad remitterades till byggnadskontoret för utredning
av kostnaden.
§42.
Stadsingenjörens anhållan om ersättning för den tid, han uppehållit stadsbyggmästare- och
föreståndarebefattningen för stadens elektricitetsverk bordlades till nästa ordinarie sammanträde.
Som ovan
Enligt uppdrag:
Erik Kinnman
Justeras:
C.A.Schultz”

”Protokoll, fört vid sammanträde med Luleå stads folkskolestyrelse den 7 dec. 1917.
Närvarande: Ordf. hr A.Gullberg, hrr O.Åhrström, D.Andersson, K.H.Hultström, O.Olsson, O.E.Wester
och M.Thingvall, hr G.Landström samt undert. Sekr. Herr Wester avlägsnade sig efter behandlingen av
i § 3 omförmält ärende o hr G.Nyberg anlände under behandlingen av det ärende, som upptages under
§ 7.
§1.
Till justeringsmän valdes hrr M.Thingvall och D.Andersson.
§2.
Styrelsen bestämde, att höstterminen skall avslutas den 15 innevarande dec. och vårterminen taga sin
början den 15 nästkommande januari.
§3.
Föredrogs domkapitlets remiss av folkskolläraren E.Johanssons besvär över av folkskolestyrelsen den
12 sistl. okt. upprättat förslag till besättande av en ord. läraretjänst vid stadens folkskolor ävensom
samma dag förrättat val av innehavare av ifrågavarande tjänst samt den valda folkskolläraren
J.Bjurströms förklaring i ärendet.
Folkskolestyrelsen beslöt tillsätta en kommitté av 3 personer, som har att till nästinstundande
sammanträde till styrelsen inkomma med förslag till förklaring.
Till medlemmar av sagda kommitté valdes hrr V.Oskarsson, D.Andersson och B.A.Hellsten.
§4.
Skolkökslärarinnan Anna Hellgren beviljades på därom framställd begäran avsked från sin befattning
vid stadens folkskolor med innevarande års utgång.
Styrelsen beslöt till protokollet anteckna sitt tack till fr. Hellgren, vilken såväl vid det första ordnandet
av skolköksundervisningen vid Luleå stads folkskolor under sin fortsatta verksamhet nedlagt ett
synnerligen plikttroget, nitiskt och intresserat arbete.
§5.
Folkskolestyrelsen förordnade folkskolläraren J.Bjurström att under vårterminen 1918 såsom vikarie
uppehålla en nyinrättad vakant lärartjänst vid Luleå stads folkskolor.
§6.

Skolkökslärarinnan Ingegärd Wahlgren, som under innevarande hösttermin såsom vikarie uppehållit
skolkökslärarinnan Anna Hellgrens tjänst vid härvarande folkskolor, hade anhållit om
tjänstgöringsbetyg; och beslöt skolstyrelsen tilldela henne så lydande vitsord:
Undervisningsskicklighet
Berömlig;
Förmåga att i skolan upprätthålla ordning och att i övrigt leda ungdomens uppfostran
Berömlig;
Nit
Berömligt;
Vandel
Hedrande.
§7.
Till ekonominämnden remitterades följande ärenden:
1. Slöjdlärarens anhållan om löneförhöjning från innevarande års början.
2. Vaktmästaren Hilda Bergmans anhållan om fri bostad.
3. Frågan om närmare bestämmelser rörande nästa års dyrtidstillägg.
4. Frågan om utbyte av bostadsrum i Notviken eller anskaffande av kamin för fröken Magnussons
bostad.
5. I nästa års stat upptagna reparationer i Tandkliniken samt upprättande av ett skåp i Västra skolhuset,
vilka arbeten böra utföras under julferierna.
§8.
Föredrogs och lades till handlingarna folkskolinspektör J.Sunnemans skrivelse med godkännande av
skolstyrelsens beslut att förändra lästiden i Mjölkuddens och Notvikens skolor.
§9.
Föredrogs och lades till handlingarna K.M:ts utslag med anledning av folkskolestyrelsens besvär över
Kon.Bef.des beslut att icke utanordna statsbidrag till avlönande av vikarier för sjukdom tjänstledige
folkskollärare A.Forsén.
§10.
Till protokollet skulle antecknas att vid besvärstidens utgång den 19 sistförflutna nov. nya besvär hade
ingivits över av folkskolestyrelsen den 12 okt. 1917 beslut å utval av två ord. folkskollärarinnor vid
Luleå stads folkskolor, vadan folkskollärarinnorna Signe Flodin och Signhild Nilsson förklarades
berättigade att den 1 nästkommande januari tillträda ord. tjänster vid Luleå Folkskolor.
§11.
På förslag av lärarekåren vid Luleå stads folkskolor beslöt folkskolestyrelsen låta trycka följande
betygsblanketter:
1.En betygsblankett utan omslag att gälla för småskolans andra klass.
2. En betygsblankett med omslag, att gälla såsom terminsbetygsblankett för folkskolan, i huvudsaklig
överensstämmelse med motsvarande blankett, som användes vid Kiruna folkskolor.
3. En betygsblankett för avgångsbetyg enl. § 47 lika med den nu använda med den ändring, att den
statistiska tablån över skolgången i fortsättningsskolan utbytes mot en betygsblankett för samma skola.
4. En betygsblankett för avgångsbetyg enligt § 48, som upptager endast de ämnen, vilka ingå i den i
nämnda § mom. 1 bestämda kursen.
Överläraren fick i uppdrag att infordra anbud å tryckningar av dessa blanketter.
§12.
Folkskolestyrelsen godkände överlärarens åtgärd att tillåta vaktmästaren i Notviken att taga av skolans
ved för att elda ett oanvänt rum, tillhörande vaktmästarebostaden.
§13.
Styrelsen beslöt låta göra en lucka i dörren mellan avklädningsrummet och materiellrummet i
Mjölkuddens skolhus.
§14.

Folkskolestyrelsen uppdrog åt ordföranden, hr D.Andersson samt överläraren att utreda frågan om vilka
åtgärder böra vidtagas med anledning av de nya skyldigheter, som enligt ’lag om utom äktenskapet
födda barn’ åläggas barnavårdsnämnden.
Dag som ovan
Alfr.Gullberg
/P.Edv.Lindmark.
Justeras
D.Andersson”

”Protokoll, fört vid sammanträde med samfällda drätselkammaren i Luleå den 10 december 1917.
Närvarande: Herrar Ljungberg, Brännström, Fernlund, Axel Nilsson, Nordin, Sjöstedt, Thurfjell,
J.A.Nilsson och Lindgren.
§1.
Föredrogs och justerades kammarens protokoll för den 15 nästlidne oktober.
§2.
Sedan stadskamreraren inkommit med förslag till utgifts- och inkomststat för drätselkammaren för år
1918, beslutade drätselkammaren, sedan på inkomstsidan under rubrik 4. Skatter och liknande avgifter
upptagits hundskatt med 3500 kronor och artistskatt med 600 kronor, att godkänna förslaget.
Drätselkammaren beslutade vidare att i enlighet med vad stadskamreraren i till statsförslaget avgiven
motivering föreslagit, att hos stadsfullmäktige vitsorda följande befattningshavares oförvitliga
tjänstgöring till erhållande av
Stadskassören J.O.Dahl, andra ålderstillägget
á 500:- kr.
Mätarejusteraren B.Gustafsson, första ålderstillägget
á 150:- kr.
Brandförmannen W.Rosendahl, första ålderstillägget
á 150:- kr.
Maskinisten C.F.Westbom, trede ålderstillägget
á 150:- kr.
samt
att hemställa hos magistraten, att magistraten ville vitsorda följande under densamma lydande
befattningshavare, vilka äro i tur därtill, till erhållande av
Exekutionsbetjänten C.G.Wetter, tredje ålderstillägget
á 150:- kr.
Poliskonstapeln N.J.Öhlund, tredje ålderstillägget
á 150:- kr.
Poliskonstapeln C.E.Olofsson, första ålderstillägget
á 150:- kr.
Poliskonstapeln G.Wikström, första ålderstillägget
á 150:- kr.
Som ovan
Å tjänstens vägnar:
K.H.Santesson
Justeras:
C.A.Schultz”

”Protokoll, fört vid sammanträde med drätselkammarens ekonominämnd i Luleå den 10 december 1917.
Närvarande: Herrar Ljungberg, Nilsson, Nordin och Forsgren.
§1.
Föredrogs och justerades nämndens protokoll för den 29 sistlidne november.

§2.
Vid förnyad behandling av frågan om utdelning av räntemedel ur rådmanskan Ulrika Charlotta
Sundströms understödsfond anmälde ordföranden att fröken Lotten Burman vid besök hos honom
föreslagit Anna Eriksson, en sjuklig dotter till en avliden åkare, till erhållande av årets räntemedel.
Sedan antecknats att änkan Sofia Sundström, född Östling, avlidit samt att enligt donationsbrevets
föreskrift efter hennes död, understödet skulle tilldelas ’ett behövande fruntimmer, änka eller ogift,
tillhörande köpmans- eller hantverkareklassen och infödd Luleåbo’, beslutade nämnden, då under
sådana förhållanden räntemedlen i fråga icke kunde, ehuru önskligt, tilldelas förenämnda Anna
Eriksson, att för innevarande år tilldela änkan efter avlidne urmakaren G.Hagerén, Anna Hagerén, som
i skrivelse till drätselkammaren därom gjort ansökning, 100 kronor av räntemedlen.
§3.
Sedan jägmästaren i Bodens revir på begäran meddelat, att de inkomster och utgifter för Luleå stads
skog år 1916, vilka å jägmästareexpeditionen bokförts, utgjorde kr. 927:10 och 7992:42 resp. varför det
belopp, som Kungl. Domänstyrelsen förskotterat Luleå stad för år 1916 utgjorde kr. 7063:37, hade
drätselkammaren i skrivelse till Kungl. Styrelsen gjort förfrågan, huruvida kammaren har att förvänta
räkning å nämnda belopp eller i vilken ordning detsamma kan levereras, om till jägmästaren i Bodens
revir, till Kungl. Styrelsen direkt eller eventuelt medelst insättning å Styrelsens räkningar i riksbanken.
Med anledning härav hade Kungl. Domänstyrelsen i skrivelse till drätselkammaren med överlämnande
av kontokurant över inkomster och utgifter för stadsskogen år 1916 jämte tillhörande verifikationer
anhållit, att kronans fordran, 7063 kronor 37 öre, måtte till Kungl. Styrelsen översändas; och beslutade
nämnden med anteckning härav att godkänna beloppet till utbetalning.
§4.
I skrivelse till drätselkammaren hade Kungl. Domänstyrelsen meddelat, att enligt gällande bestämmelser
rörande förvaltningen av städernas skogar medel därtill skola av staden tillhandahållas Kungl. Styrelsen,
som har att tillse, att tillräckligt kassaförlag alltid finnes innestående i styrelsens kassa samt att, därest
överskott uppstår, till stadens drätselkammare leverera viss del därav.
Som för förvaltningen av stadens skog under innevarande år intill den 1 november från domänfonden
förskjutits utöver influtna medel ett belopp av kr. 13627:54, hade Styrelsen anhållit, att drätselkammaren
ville för täckande av detta förskott samt till mötande av ännu under året eventuelt förestående utgifter
till Kungl. Styrelsens disposition ställa ett belopp av 16000 kronor genom inleverering till Styrelsens
kassa mot blivande redovisning.
Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden att godkänna förenämnda belopp 16000 kronor till
utbetalning mot blivande redovisning.
§5.
Bifölls en av stadskassören J.O.Dahl i skrivelse till drätselkammaren gjord anhållan om tjänstledighet
för enskilda angelägenheters vårdande den 17, 19 och 20 innevarande månad.
§6.
Beslutade nämnden att hos stadsfullmäktige göra hemställan, att fullmäktige ville bemyndiga
drätselkammaren att för år 1918 förnya stadens lån å löpande räkning å 100000 kronor; och förklarades
protokollet vad detta ärendet beträffar omedelbart justerat.
§7.
Stallkarlen Per Börjesson hade i skrivelse till drätselkammaren anhållit att betalningen av hans
kronoutskylder måtte få anstå till dess hans ansökan om avskrivning blivit avgjord.
Sedan stadskamreraren meddelat att han i skrivelse till sökanden den 1 innevarande december meddelat
denne att han vänt sig till fel myndighet, beslutade nämnden att lägga skrivelsen till handlingarna.
Som ovan
Å tjänstens vägnar:
K.H.Santesson

Justeras
A.Ljungberg”

”Protokoll, fört vid sammanträde med Hamndirektionenn i Luleå den 11 dec. 1917.
Närvarande hrr: Burström, Falk, Hjelm, Olsson ävensom Hamnmästaren.
§1.
Föredrogs och godkändes protokollet av den 27 sistl. november.
§2.
Genom protokollsutdrag från Drätselkammarens sammanträde den 5 sistl. november hade Kammaren
begärt vissa upplysningar rörande föreslagna kajbyggnader vid stadens södra sida.
Sedan baningenjören Ludvig Hjelm reviderat spåranordningarne i järnvägstekniskt hänseende å det av
Direktionen inlämnade förslaget samt vidare upprättat tvenne alternativ till ytterligare utbyggnader och
slutligen utarbetat plan över en utvidgning av djupkajerna västerut, som Direktionen för framtiden
planerat, beslutade Direktionen att, med insändande av samtliga dessa förslag, till Drätselkammaren
avlåta följande skrivelse:
’I anledning av…’ bil. I.
Protokollet förklarades i denna del omedelbart justerat.
§3.
L.P.Pettersson i Jockmock till Stadsfullmäktige gjorda framställning om köp eller arrende av vissa
områden vid Bergviken upptogs ånyo till behandling.
Hamnmästaren hade i förnyat yttrande meddelat att området avsåge strandremsan från sista gården
nedom landsvägen förbi klappbryggan till den i framställningen omnämnda udden, och att upplåtelse av
stranden och vattenområdet utanför densamma skulle förhindra båttrafiken på Bergviken, och hade på
grund därav hemställt att framställningen icke måtte bifallas.
Direktionen beslutade att på ovan angivet skäl hos Stadsfullmäktige yrka om avslag på framställningen.
§4.
En från firman Robertsviks Ångsåg inkommen skrivelse med framställning om att få hyra visst område
i Skutviken för upplag av timmer remitterades till Hamnmästaren för yttrande.
§5.
Maria Nording, änka efter timmermannen C.F.Nording, hade i skrivelse anhållit om understöd, årligt
eller tillfälligt.
Ärendet hade remitterats till Hamnmästaren för yttrande, vilket nu förelåg.
Vid behandling av ärendet beslutade Direktionen att, då framlidne Nording varit anställd vid hamnen i
över tjugo år och i stadens arbete offrat sina bästa krafter, hos Stadsfullmäktige göra framställning om
att änkan måtte tills vidare komma i åtnjutande av ett årligt understöd av 240 kronor, att utgå av
hamnmedel från den 1 sistl. september, då familjeunderstödet upphörde.
Protokollet förklarades i denna del omedelbart justerat.
§6.
Vid behandling av bordlagda ärendet rörande Hamnmästarens framställning om ändringar i
Hamnmästarens och Hamnbokhållarens tjänsteåligganden m.m. beslutade Direktionen uppdraga åt
herrar Burström och Falk att utreda i skrivelsen förekommande frågor och till Direktionen inkomma
med sådana förslag till ändringar i berört hänseende vartill denna utredning kan föranleda.
§7.

Med anledning av Svenska Hamnförbundets förfrågan huruvida provisorisk förhöjning för 1918 å
hamnavgifterna vore planerad, beslutade Direktionen meddela att Direktionen icke hade för avsikt att
för 1918 ifrågasätta förhöjning å gällande taxa.
Protokollet förklarades i denna del omedelbart justerat.
§8.
Stadsfullmäktiges remiss angående H.Burmans anhållan om att på en tid av 50 år få arrendera
vattenrätten utanför fastigheten nr. 495, remitterades till Hamnmästasren för yttrande.
§9.
Andre stadsingenjören Elis Möller hade i skrivelse begärt få hyra en av trerums lägenheterna i
hamnförvaltningsbyggnaden.
Skrivelsen bordlades.
§10.
Från kapten E.Certel, Vertreter des Reederei – Verband m.b. H. i Hamburg, hade ingått en av tvenne
bilagor åtföljd skrivelse förande bogseringsförhållandena i hamnen.
Skrivelsen föranledde för närvarande till ingen åtgärd, utan lades, sedan Direktionen tagit del av dess
innehåll, till handlingarne.
§11.
Rådstuvurätten i Luleå protokoll i mål mellan Luleå stad och Nordisches Erzkontor G.m.b H.
överlämnades till Direktionens ombud i målet.
§12.
En skrivelse från hamnens arbetare med begäran om förhöjd timpenning m.m. remitterades till
Hamnmästaren för yttrande.
§13.
Besättningen å bogserångaren hade gjort skriftlig framställning om att få komma i åtnjutande av
gratifikationen av årets insegling.
Sedan Hamnmästaren i bilagt yttrande meddelat att ångaren under sammanlagt 454 timmar arbetat för
enskilda och därvid inseglat kr. 6237:80 och att en stor del av detta arbete utförts på nätterna och under
fritiden, varav framgick att besättningen visat nit och intresse i tjänsten, beslutade Direktionen tilldela
den en gratifikation av 500 kronor att fördelas sålunda:
befälhavaren
200 kr.
maskinisten
150 kr.
däckskarlen
75 kr.
eldaren
75 kr.
Protokollet förklarades i denna del omedelbart justerat.
§14.
Reservbefälhavaren å ångfärjan, Johan Landström, hade i skrivelse begärt erhålla ett lönetillägg för 1917
av 300 kronor.
Sedan det antecknats att Landström enligt Stadsfullmäktiges beslut den 22 sistl. november först från
ingången av 1918 kommer att genom antagande till ordinarie befattningshavare komma i åtnjutande av
förbättrad lön och att avlöningen under 1917 utgått med endast 1200 kronor, beslutade Direktionen, som
under närvarande förhållanden ansåg denna lön otillräcklig, bevilja honom en gratifikation av 300
kronor.
Protokollet förklarades i denna del omedelbart justerat.
§15.
Hamnmästaren hade, för att inbespara särskild vakthållning under nätterna vid hamnen, från den 1 sistl.
november under sex månader räknat ingått i det nybildade företaget Luleå Nattvakt, vilket för ett belopp
av 300 kronor åtagit sig vakthållningen.

Direktionen godkände den vidtagna åtgärden.
§16.
Sedan taxa å avgifter för begagnade av färjinrättningen över Lule älv mellan staden och Bergnäset
upphör att gälla med utgången av innevarande år, beslutade Direktionen uppdraga åt Hamnmästaren att
utarbeta och inkomma med förslag till ny sådan.
§17.
Sedan det kommit till Direktionens kännedom att Bergsunds Verkstad för Kramfors och Mo & Domsjö
Aktiebolag samt för Olaus Olssons Kolimportbolag i Stockholm byggt isbrytare av storlekar och typer,
som skulle vara lämpliga för Luleå, beslutade Direktionen att hos Stadsfullmäktige begära att av 1918
års anslag till isbrytning få använda ett belopp av högst 1500 kronor för att sätta hamndirektionens
ledamöter och någon hamnens tjänsteman i tillfälle att närmare på ort och ställe studera dessa
isbrytaretyper, innan definitivt förslag till anskaffande av dylika förelägges Stadsfullmäktige.
Protokollet förklarades i denna del omedelbart justerat.
§18.
Uppdrogs åt herrar Hjelm och Hamnmästaren att utarbeta och inkomma med förslag till uthyrandet av
bostadslägenheterna i hamnförvaltningsbyggnaden.
§19.
Uppdrogs åt herr Ordföranden att utanordna före årsskiftet inkommande räkningar.
§20.
Befullmäktigades hamnmästaren Karl Hj.Falkland att på Direktionens vägnar uppbära och utkvittera
hos Luleå stads drätselkontor innestående hamnmedel.
Protokollet förklarades i denna del omedelbart justerat.
§21.
Hamnmästarens kassarapport för november månad föredrogs och lades med godkännande till
handlingarne.
§22.
Utanordnades diverse räkningar.
Som ovan.
Efter uppdrag:
Karl Hj.Falkland
Justerat den 8/1 1918.
Gust.Burström”

”Protokoll, fört vid extra sammanträde med fattigvårdsstyrelsen i Luleå den 19 december 1917.
Närvarande: Herrar Berlin, Gullberg, Nilsson, Wikén, Ulander, Lindgren, fruarna Sundström och Bohlin
samt tillsyningsmannen.
§1.
Till vaktmästare vid kommunalhemmet antogs bland 29 sökande fördrängen vid Sandträsk gård,
P.E.Molin, såsom varande den mest meriterade.
§2.

På därom gjord framställning beslutade styrelsen tilldela Katarina Svensson i Boden ett understöd av
20:- kronor till inköp av skor och strumpor åt dottern Selma.
§3.
Beslöt styrelsen till handlanden Alfred Brännström erlägga 6 % ränta å Fridolf Sundvalls skuld f.o.m.
den dag Brännström kan styrka sig hava innehaft det av Sundvall såsom säkerhet för skulden lämnade
lösöret.
§4.
På därom gjord framställning beslutade styrelsen att f.o.m. den 1 oktober 1917 tilldela änkan Katarina
Pettersson i Kiruna en förhöjning i fosterbarnsarvodet från resp. 10 och 15 kronor till 20 kronor pr månad
för vardera av fosterbarnen Inga Rigmor och Rune Pettersson.
I samband härmed beslutade styrelsen att fortast möjligt utackordera barnen i ett gott hem på landet.
§5.
På därom gjord framställning beslutade styrelsen att bevilja Julia Pettersson en förhöjning i bidraget till
försörjning av hennes barn, från 5 till 10 kronor pr månad.
§6.
Ett anbud från Bensby avelsförening om övertagande av en fargalt bordlades.
§7.
Beslöt styrelsen att hos stadsfullmäktige anmäla att fru Jenny Johansson på grund av avflyttning från
orten avsagt sig uppdraget som suppleant i fattigvårdsstyrelsen.
Protokollet förklarades i denna del genast justerat.
§8.
Beslöt styrelsen utfärda ansvarsförbindelse för sanatorievård åt Ida M.Berglund och beslöts vidare att
med 25 kronor bidraga till inköp av en säng med sängutredning åt henne.
§9.
Beslöt styrelsen utfärda ansvarsförbindelse för vård å Hessleby sanatorium åt Göran Hellman.
§10.
Till inventeringsmän för år 1918 utsågos herr Nilsson och fru Sundström.
§11.
Att under år 1918 utanordna till styrelsen ingivna räkningar utsågos herr Gullberg och fru Sundström.
Som ovan
Å tjänstens vägnar:
GeoOlsson
Justeras
H.T.Berlin
Alf.Gullberg
Axel Nilsson”

”Protokoll, hållet hos Stadsfullmäktige i Luleå den 20 december 1917.
Närvarande: Herrar Ordföranden och vice Ordföranden samt Herrar Westerberg, Thurfjell, Brändström,
Carlgren, Åhrström, Hellsten, Fröken Holm, Herrar Lind, Falk, Fröken Svensson, Herrar Lindgren,

Hanson, Palm, Edström, Axel Nilsson, D. Andersson, Sölvén, Hage, Widlund, Forsgren, Schultz, Fru
Bohlin, Herrar Svensén, Lindquist, Hedman och J. A. Nilsson samt Stadskamreraren, varemot som
frånvarande antecknades Herrar Flemström och G. Andersson, vilka ej kunnat med kallelse anträffas.
Därjämte övervar Herr Borgmästaren sammanträdet.
§l.
Utsågos Herrar Hedman och J. A. Nilsson att jämte Herr Ordföranden fredagen den 28 innevarande
december kl. 5 e. m. justera dagens protokoll.
§2.
Antecknades, att ingen av Stadsfullmäktiges ledamöter hade någon erinran att göra emot det vid senaste
sammanträdet den 22 nästlidne november förda protokoll.
§3.
Uti till Stadsfullmäktige ingiven skrivelse hade fattigvårdstillsyningsmannen N. Boman anhållit att få
tillgodoräkna sig första ålderstillägget från och med den l april 1916 i stället för från den l januari 1917
och hade han som skäl för denna sin begäran anfört, att han på grund av sjuklighet i familjen vore i
behov av en tillfällig löneförbättring.
Vid behandling av detta ärende beslöto Stadsfullmäktige på hemställan av Beredningsnämnden att som
Boman genom Stadsfullmäktiges beslut vid senaste sammanträde blivit uppflyttad i en högre lönegrupp,
avslå nu förevarande framställning.
§4.
Enär det visat sig omöjligt att med de avlöningar, som förut utgått till eldarne å ångfärjan och
bogserångaren samt mudderverkets besättning, i tjänst kvarhålla eller anskaffa dugligt folk för driftens
behöriga upprätthållande, hade Hamndirektionen anhållit, att Stadsfullmäktige ville dels höja
avlöningen åt eldarne å ångfärjan och bogserångaren till 135 kronor per månad f. o. m. den l juni 1917,
dels ock anställa besättningen å mudderverket mot timpenning från samma tid, varjämte
Hamndirektionen tillika anhållit, att den till mudderverkets besättning intill den l juni 1917 utgående
avlöningen 120 kronor måtte höjas retroaktivt till 150 kronor i månaden under innevarande år.
Uti avgivet yttrande i ärendet hade Lönenämnden, under erinran att ifrågavarande tillfälliga
befattningshavare å ångfärjan, bogserångaren och mudderverket enligt Stadsfullmäktiges beslut den 21
december 1916, § 7, f. o. m. den l juni samma år uppburit en månadslön av 120 kronor, tillstyrkt bifall
till Hamndirektionens framställning.
Vid behandling av detta ärende beslöto Stadsfullmäktige på hemställan av Beredningsnämnden att
bifalla Hamndirektionens framställning med föreskrift tillika, att de beslutade löneförhöjningarne för
inne-varande år skulle utgå av hamnens tillgängliga medel.
§5.
Stadsfullmäktige hade till Lönenämnden remitterat en från eldaren i stadshuset K. J. Andersson gjord
framställning dels att bliva förd på ordinarie stat med en begynnelselön av 1,500 kronor och retroaktiv
tjänsteårsberäkning f. o. m. den l oktober 1898, dels att de tre ålderstilläggen å 150 kronor, som borde
åtfölja lönen, måtte få alla tre uppbäras f. o. m. den l juli 1917.
Lönenämnden, som ansett det vara olämpligt, att en plats sådan som en eldares, där arbetet kan utföras
av en 20-årig yngling, göres ordinarie och förenas med ålderstillägg, och som hållit före, att platsen i så
fall hellre borde avlönas med timpenning, då det föreslagna avlöningssättet helt visst skulle verka så, att
Andersson kvarstannar på platsen och slår sig i ro i avvaktan på utbekommande av de tre ålderstilläggen,
hade föreslagit, att Stadsfullmäktige med avslag i övrigt å framställningen ville tilldela eldaren i
stadshuset samma lön, som Hamndirektionen i framställning hos Stadsfullmäktige föreslagit för de i
dess tjänst anställda eldare eller 135 kronor per månad samt att eldaren K. J. Andersson berättigas att
som personligt lönetillägg uppbära 180 kronor per år eller skillnaden mellan hittills fastställd lön för
extra eldare i stadens tjänst 100 kronor per månad och den förhöjda lön av 115 kronor per månad, som
Andersson f. o. m. den l december 1913 uppburit på grund av Stadsfullmäktiges beslut den 4 juni 1913,
§ 12.

Beträffande den av Andersson i hans framställning uppgivna längden å hans dagliga arbetstid hade
Lönenämnden föreslagit, att Stadsfullmäktige ville uppdraga åt Drätselkammaren att ordna hans
tjänstgöring så, att han får sig tilldelad viss normal arbetstid och särskild betalning för övertidsarbete.
Vid behandling av detta ärende beslöto Stadsfullmäktige på hemställan av Beredningsnämnden att
bifalla, vad Lönenämnden däri föreslagit.
§6.
Efter föredragning av en utav vederbörande revisorer avgiven berättelse över granskning av Norrbottens
läns arbetsförmedlingsanstalts räkenskaper och förvaltning för år 1916 beslöto Stadsfullmäktige på
hemställan av Beredningsnämnden att för sin del bevilja anstaltens styrelse full ansvarsfrihet för nämnda
år.
§7.
Uti till Stadsfullmäktige ingiven skrivelse hade änkan efter förre föreståndaren för pantlånekontoret fru
Sofie Sundgren anhållit, att då den henne förut beviljade pension å 300 kronor per år utgår i och med
detta år, Stadsfullmäktige ville från och med år 1918 tillsvidare bevilja henne en förhöjd pension av 400
kronor.
Styrelsen för pantlånekontoret hade uti avgivet yttrande förklarat, att då kontorets rörelse under de 2
senaste åren lämnat så obetydlig vinst och då Styrelsen måste räkna med att inom kort kontorets utgifter
komma att väsentligt ökas genom större lokalhyra och ökade löner, Styrelsen icke ansett sig kunna
förorda någon höjning av pensionsbeloppet utöver hittillsvarande 300 kronor, som dock Styrelsen
föreslagit måtte av kontorets medel till fru Sundgren utbetalas under ytterligare tre år.
På Beredningsnämndens hemställan biföllo Stadsfullmäktige, vad Styrelsen för pantlånekontoret
föreslagit.
§8.
Trävaruhandlaren Ernst Nilsson hade hos Drätselkammaren anhållit, att sedan Kungl. Kammarrätten
genom utslag den 5 juli 1917 nedsatt hans taxering till bevillning för inkomst av rörelse i Luleå stad för
år 1914 från 20,174 kronor till 17,694 kronor, staden måtte till honom restituera, vad han för mycket
erlagt i utskylder till staden för nämnda år.
Drätselkammaren, som ansett skäl ej föreligga att överklaga utslaget i fråga, hade hos Stadsfullmäktige
anhållit om bemyndigande att till sökanden utbetala det belopp, som denne i kommunalutskylder för
mycket erlagt till Luleå stad för år 1914 eller Kr. 158: 72.
Vid behandling av detta ärende beslöto Stadsfullmäktige på hemställan av Beredningsnämnden att
bifalla Drätselkammarens förslag samt bestämde, att beloppet i fråga skulle uttaxeras.
§9.
Uti avgivet yttrande över en av Styrelsen för folkbiblioteket i Luleå hos Stadsfullmäktige gjord begäran
att på grund av ökade driftkostnader för år 1918 erhålla ett anslag å 400 kronor till läsrumsverksamheten
hade Drätselkammaren hemställt, att Stadsfullmäktige ville bevilja förenämnda anslag såsom bidrag till
upprätthållande av bibliotekets verksamhet under år 1918.
På Beredningsnämndens förslag beslöto Stadsfullmäktige att för ändamålet bevilja det begärda anslaget
å 400 kronor, att anskaffas genom uttaxering.
§10.
Stadsfullmäktige hade till Drätselkammaren remitterat en från stadsdrängen Oskar Johansson inkommen
skrivelse med begäran om avsked från sin befattning f. o. m. den l januari 1918 med en pension av 900
kronor per år jämte fri bostad.
Sedan antecknats, att Johansson, som är född den 21 januari 1850, anställdes i stadens tjänst den l januari
1878 som dräng för stadens vägunderhåll direkt under Drätselkammaren t. o. m. år 1902, därefter och
fortfarande under förmanskap av stadens renhållningsentreprenör, varför hans hela tjänstetid utgör 40
år, hade Drätselkammaren föreslagit, att Stadsfullmäktige ville bevilja Johansson en pension av 630
kronor per år eller 70 % å den kontanta lön Johansson uppbär jämte fri bostad, att utgå f. o. m. år 1918.

Vid detta ärendes behandling beslöto Stadsfullmäktige på hemställan av Beredningsnämnden att bevilja
Johansson en årlig pension, räknad f. o. m. år 1918, av 800 kronor jämte fri bostad, taxerad till 200
kronor.
§11.
Uti avgivet yttrande över en av Styrelsen för Norrbottens läns arbetsförmedlingsanstalt hos
Stadsfullmäktige gjord begäran om ett anslag för år 1918 av minst 1,600 kronor för fortsatt uppehållande
av anstaltens verksamhet hade Drätselkammaren, under erinran att Norrbottens läns landsting beviljat
ett anslag av 2,600 kronor för upprätthållande av anstalten under år 1918, under förutsättning att Luleå
stad anslår en summa av minst 1,600 kronor, hemställt, att Stadsfullmäktige ville bifalla framställningen.
På Beredningsnämndens förslag beslöto Stadsfullmäktige att för ändamålet bevilja Norrbottens läns
arbetsförmedlingsanstalt ett anslag å 1,600 kronor.
§12.
Sedan Stadsfullmäktige den 21 juni 1917, § 11, beslutit att för anläggning av en barnkoloni anslå 17,000
kronor att anskaffas genom upplåning samt att för drift av densamma under år 1918 och för amortering
av nämnda lån anslå 5,000 kronor att utgå av de medel, som inflyta genom uthyrning av en del
tomtområden, hade Stadskamreraren i och för upprättande av Drätselkammarens förslag till stat för år
1918 hos kommittén för Luleå stads barnkoloni anhållit om uppgift, huru mycket av de medel, som
inflyta på ovan angivna sätt, beräknas komma att användas för driften och huru mycket till amortering.
Med anledning härav hade kommittén meddelat, att det belopp om Kr. 4,762: 50, som Stadsfullmäktige
för omskrivna ändamål anslagit, endast räcker till koloniens årliga drift och att således medel till ränta
och amortering å anläggningen bör upptagas i Drätselkammarens stat.
Efter anteckning att Stadsfullmäktige icke, som kommittén uppger, anslagit Kr. 4,762: 50 utan 5,000
kronor att tagas av förenämnda hyresmedel, som uppgå till 4,762: 50, hade Drätselkammaren beslutit
att med anmälan om förhållandet föreslå, att Stadsfullmäktige ville anslå 1,000 kronor till amortering
och ränta å lånebeloppet 17,000 kronor för år 1918.
På Beredningsnämndens hemställan biföllo Stadsfullmäktige detta Drätselkammarens förslag.
§13.
Sedan den kommunala arbetslöshets- och hjälpkommittén med framhållande av, att det av kommittén
tillsatta arbetsutskottets utförda arbete varit rätt omfattande, hos Stadsfullmäktige anhållit, att
Fullmäktige måtte för 1917 års verksamhet bevilja 600 kronor att utgå till utskottets ordförande och
tvänne ledamöter, varav på ordföranden skulle belöpa 400 kronor, hade Drätselkammaren tillstyrkt bifall
till framställningen.
Vid behandling av detta ärende beslöto Stadsfullmäktige på hemställan av Beredningsnämnden att
bevilja kommittén det begärda anslaget 600 kronor, att anskaffas genom uttaxering.
§14.
Sedan Stadsfullmäktige genom beslut den 27 september 1917 uppdragit åt särskilda kommitterade att
verkställa utredning angående behovet av ännu en stadsläkare samt eventuellt inkomma med förslag till
löneförmåner och instruktion, hade nu kommitterade inkommit med sådan utredning, och därvid
framställt följande förslag:
l:o) att i stället för den nuvarande stadsläkaretjänsten inrättas en förste och en andre stadsläkare;
2:o) att de bägge läkarnes löne- och pensionsförmåner bestämmas på följande sätt:
Förste stadsläkaren:
Begynnelselön
3,000: —
Tjänstgöringspenningar
1,000: —
Arvode för Epidemisjukhuset
500: —
Summa begynnelselöneförmåner 4,500: —
Ålderstillägg efter respektive 5 och 10 år
500: —
500: —
1,000: —
Summa slutlöneförmåner 5,500: —
Pension efter 65 levnadsår och 25 tjänsteår i stadens tjänst ..
4,000: —

Andre stadsläkaren:
Begynnelselön
2,250: —
Tjänstgöringspenningar
750: —
Arvode såsom undersökningsläkare vid stadens folkskolor
400: —
Arvode för läkarvård vid stadens kommunalhem och
för poliskårens och fasta brandkårens manskap
100: —
Summa begynnelselöneförmåner 3,500: —
Ålderstillägg efter respektive 5 och 10 år 500: —
500: —
1,000: —
Summa slutlöneförmåner 4,500: —
Pension efter 65 levnadsår och 25 tjänsteår i stadens tjänst 4,000: —
I pensionsavgifter erlägges av vardera läkaren 200 kronor årligen, dock med skyldighet att, om särskilt
pensionsreglemente för samtliga stadens befattningshavare antages, ställa sig i avseende å
pensionsavgifter detta reglemente till efterrättelse.
3:o) att bifogade förslag till läkareinstruktion antages att underställas Kungl. Medicinalstyrelsen för
fastställelse:
4:o) att Stadsfullmäktige ingå till Kungl. Maj:t med underdånig ansökan om rätt till tjänsteårsberäkning
för en andre stadsläkare.
Hälsovårdsnämnden hade uti avgivet yttrande tillstyrkt bifall till kommitterades förslag.
Vid behandling av detta ärende beslöto Stadsfullmäktige på hemställan av Beredningsnämnden att
bifalla vad kommitterade föreslagit samt att uppdraga åt Hälsovårdsnämnden att hos Kungl.
Medicinalstyrelsen begära fastställelse av instruktionen och hos Kungl. Maj:t göra underdånig ansökan
om tjänsteårsberäkning för andre stadsläkaren.
§15.
Stadsfullmäktige hade till Drätselkammaren remitterat en från f. maskinisten A. Westerlund inkommen
framställning dels att han måtte få sig återbetalda de pensionsavgifter han erlagt till staden genom avdrag
å hans avlöning, dels att få sig tilldela W. ett dyrtidstillägg i likhet med vad stadens övriga
befattningshavare erhållit för år 1917.
Uti till Drätselkammaren avgiven utredning i ärendet hade Stadskamreraren framhållit, att då
Westerlund lika litet som stadens övriga befattningshavare med undantag av poliskåren varit
tillförsäkrad någon viss bestämd pension att utgå vid viss ålder och staden alltså saknar ordnat
pensionsväsen, en tjänsteman, som av en eller annan anledning lämnar stadens tjänst, bör erhålla
restitution av de av honom provisoriskt erlagda pensionsavgifterna samt att stöd för denna uppfattning
finnes i Stadsfullmäktiges den 10 september 1914, § 9, fattade beslut i fråga om en liknande
framställning, varemot Stadskamreraren avstyrkt sökandens begäran om dyrtidstillägg.
Drätselkammaren hade därefter under åberopande av den av Stadskamreraren förebragta utredningen i
saken hemställt, att Stadsfullmäktige ville besluta:
att till f. maskinisten A. Westerlund återbetala de av honom till staden erlagda pensionsavgifter Kr. 149:
34;
att hans förnyade framställning om erhållande av dyrtidstillägg måtte på förebragta skäl avslås.
Vid detta ärendes behandling beslöto Stadsfullmäktige på hemställan av Beredningsnämnden att bifalla
Drätselkammarens förslag.
§16.
Från Drätselkammaren hade inkommit följande protokollsutdrag:
’Utdrag av protokoll, fört vid sammanträde med samfällda Drätselkammaren i Luleå den 30 november
1917.
§ 3.
Med överlämnande av en uppgjord förteckning över de utgifter, som Stadsfullmäktige vid olika tillfällen
under åren 1911-1917 beslutat skola bestridas med lånemedel, hade Stadskamreraren i skrivelse till

Drätselkammaren hemställt att, sedan de utgiftsposter, som av olika skäl icke kunnat medtagas i ett lån,
till vars upptagande kungl. maj:ts tillstånd är erforderligt, uteslutits, Drätselkammaren ville föreslå
Stadsfullmäktige att ingå till kungl. maj:t med ansökan om tillstånd att få upptaga ett 40-årigt
amorterings- eller obligationslån för bestridande av de i skrivelsen uppräknade av Stadsfullmäktige
under åren 1911-l917 beslutade utgifter, Kr. 367,210: 03.
Av Stadskamrerarens utredning antecknades, att den skrivelsen åtföljande förteckningen över samtliga
åren 1911-1917 hitintills av Stadsfullmäktige beslutade utgifter att bestridas med lånemedel slutade å
en summa av Kr. 446,670: 03, varför ett belopp av 79,460 kronor icke är medtagen i den föreslagna
lånesumman.
Vid föredragning av ärendet beslutade Drätselkammaren först att i lånesumman ytterligare upptaga av
Stadsfullmäktige den 22 innevarande november beviljade anslag till framdragande av vatten- och
avloppsledningar till tomten n:r 4 i kvarteret Hästen för en kostnad av 2,000 kronor, varav 1,808 kronor
skulle anskaffas genom upplåning: samt
att av Stadskamreraren i förenämnda skrivelse upptagna utgiftspost ’inköp av ett renhållningsverk,
bestående av tomt, byggnader, hästar och inventarier, Kr. 40,000: -’, skulle utgå ur lånesumman och i
dess ställe i densamma upptagas av Stadsfullmäktige den 22 innevarande november beslutade teckning
av 400 st. aktier å 100 kronor i ett under bildande varande kommunalt renhållningsaktiebolag, 40,000
kronor.
Efter anteckning att genom dessa åtgärder den föreslagna lånesumman ökas till 369,018 kronor 3 öre,
beslutade Drätselkammaren vidare att föreslå Stadsfullmäktige, att Fullmäktige ville besluta att göra
underdånig ansökan om erhållande av tillstånd för staden att upptaga ett 40-årigt amorterings- eller
obligationslån för bestridande av följande av Stadsfullmäktige under åren 1911-1917 beslutade utgifter:
Framdragande av vatten- och avloppsledningar i Vattugatan till kvarteren Ejdern och Tärnan
(Stadsfullm. beslut den 19/1 1911, § 6)
Kr. 680: —
Omändring av elektricitetsverket från ångdrift till elektrisk
drift (Stadsfullm. beslut den 28/3 1912, § 8)
” 30,000: —
Anordnande av vatten- och avloppsledningar till vissa
delar av Östermalm (Stadsfullm. beslut den 10/10
1912, § 11)
” 15,400: —
Utsträckande av vattenledning i Malmgatan till fastigheterna n:ris
13 och 12 i kvarteret Hästen (Stadsfullm. beslut den 22/1 1913, § 12)
”
480: —
Uppförande av skolhusbyggnad vid Karlsvik (Stadsfullm. beslut den
11/9 1913, § 8, 78,500 kronor, den 1/9 1914, § 12, 6,420 kronor och den
31/8 1916, § 20, 11,946 kronor 70 öre)
” 96,866: 70
Elektrifiering av vattenledningsverkets pumpstation (Stadsfullm.
beslut den 29/1 1914, § 11)
” 29,200: —
Anläggning av väg Luleå-Svartöstaden, med biväg till Skurholmsstaden, stadens bidrag (Stadsfullm. Beslut den 20/4 1916, § 19)
” 19,733:33
Framdragande av elektriska belysningsledningar till fastigheter
vid Hertsögatan i Bergviken (Stadsfullm. beslut den 28/9 1916, § 19)
”
2,550: —
Framdragande av vatten- och avloppsledningar i Hertsögatan mellan
Grindstugan och Backgatan (Stadsfullm. beslut den 28/9 1916, § 20)
” 12,000: —
Uppförande av ett bostadshus med smålägenheter (Stadsfullm. beslut den
22/2 1917, § 17, Och den 29/3 1917, § 23; ber. kostnad
200,000 kronor — lån ur pensionsförsäkringsfonden 110,000 kronor
statsbidrag 43,000 kronor)
” 47,000: —
Utvidgning av elektricitetsverket (Stadsfullm. beslut den
26/4 1917, § 17)
” 49,000: —
Framdragning av elektriska belysningsledningar till Bergvikens samhälle
(Stadsfullm. beslut den 23/8 1917, § 17)
”
8,300: —
Utförande av elektrisk belysningsanläggning i Mjölkudden
(Stadsfullm. beslut den 27/9 1917, § 13)
”
7,000: —
Utförande av elektrisk belysningsanläggning i Notviken
(Stadsfullm. beslut den 27/9 1917, § 12)
”
9,000: —
Framdragning av vatten- och avloppsledningar till tom-ten n:r 4 i

kvarteret Hästen (Stadsfullm. beslut den 22/11 1917 § 14)
Teckning av 400 aktier å 100 kronor i ett kommunalt renhållningsverk
(Stadsfullm. beslut den 22/11 1917, § 16)

”

1,808: —

” 40,000: —
Kr. 369,018:03

Kammaren beslutade till sist att meddela Stadsfullmäktige, att Kammaren har för avsikt att i annat
sammanhang föreslå, hur förfaras bör med det belopp av 79,460 kronor, som på grund av förebragta
skäl icke ansetts kunna ingå i den härovan föreslagna lånesumman.
Som ovan.
På drätselkammarens vägnar:
A. Ljungberg.
K. H. Santesson.’

Vid företagen behandling av detta ärende beslöto Stadsfullmäktige
Beredningsnämnden att bifalla Drätselkammarens förslag.
Detta beslut fattades enhälligt.

på

hemställan av

§17.
Stadsfullmäktige hade till Drätselkammaren remitterat en av vagn- och stallkarlen B. Hellis hos
Fullmäktige gjord framställning om avskrivning av honom påförda men oguldna kommunalutskylder
för år 1915.
Sedan Stadsfogden i infordrat yttrande meddelat, att sökanden ej finnes upptagen i 1915 års restlängd,
varemot han i 1914 års restlängd är upptagen såsom resterande för 39 kronor 20 öre och fattig, samt
förklarat sig anse, att någon särskild anledning icke syntes föreligga till att bifalla sökandens
framställning, hade Drätselkammaren beslutit hemställa, att ärendet icke måtte till vidare åtgärd
föranleda.
Vid detta ärendes behandling beslöto Stadsfullmäktige på hemställan av Beredningsnämnden att bifalla
Drätselkammarens förslag.
§18.
Sedan entreprenören J. Nygren i besvär till Norrbottens läns prövningsnämnd för år 1915 yrkat
upphävande av den honom
i Nederluleå socken påförda taxering till bevillning för 1,200 kronors inkomst av rörelse, hade
Prövningsnämnden beslutit att fastställa nämnda taxeringsåtgärd, men att i stället nedsätta klagandens
bevillningstaxering i Luleå stad med 1,200 kronor. På grund av något förbiseende vid utskrivandet av
längden över av Prövningsnämnden beslutade ändringar i taxeringen för Luleå stad hade emellertid
denna nedsättning ej kommit att i längden inflyta och ej heller behörig rättelse gjorts i taxeringslängden,
vadan Nygrens bevillningstaxering i Luleå stad kommit att bli 1,200 kronor för hög, och hade han jämväl
påförts kommunalutskylder till staden för delta högre belopp. Med anledning härav hade
Drätselkammaren uppå därom av Nygren gjord anhållan hos Stadsfullmäktige anhållit om
bemyndigande att till Nygren återbetala de av honom för mycket till Luleå stad erlagda
kommunalutskylder för år 1915 eller 84 kronor.
Vid behandling av detta ärende beslöto Stadsfullmäktige på hemställan av Beredningsnämnden att till
Nygren restituera nämnda belopp, 84 kronor, att anskaffas genom uttaxering.
§19.
Stadsfullmäktige hade till Drätselkammaren remitterat en av föreståndarinnan för elementarläroverket
för flickor gjord anhållan dels om ett anslag för år 1918 till tillfällig löneförbättring åt föreståndarinna,
ämnes- och övningslärarinnor vid läroverket, motsvarande en tredjedel av det lönetillägg, som enligt
Riksdagens skrivelse till kungl. maj:t den 31 maj 1917 skall utgå som tillfällig löneförbättring åt lärare
och lärarinnor vid högre flickskolor m. fl., utgörande för år 1918 1,143 kronor 34 öre, dels ock för
samma ändamål ett anslag av 100 kronor till vardera av i läroverkets förberedande skola anställda
lärarinnor eller tillhopa 200 kronor.

Vid föredragning av ärendet hade Drätselkammaren beslutit hemställa, att Stadsfullmäktige ville anvisa
ett belopp av 1,343 kronor 34 öre för förenämnda ändamål.
På Beredningsnämndens hemställan biföllo Stadsfullmäktige Drätselkammarens förslag med föreskrift
tillika, att för ändamålet erforderligt belopp skulle uttaxeras.
§20.
På Beredningsnämndens hemställan biföllo Stadsfullmäktige en av Drätselkammaren gjord
framställning om bemyndigande att för år 1918 förnya stadens lån å löpande räkning å 100,000 kronor.
§21.
Stadsfullmäktige hade den 15 juni 1916, § 17, beslutit att med anledning av kungl. medicinalstyrelsens
anmodan i saken anslå 400 kronor till anordnande i karantänsanstalten av plats för laborationer och
skrivgöromål jämte bord och stolar samt inköp av utensilier och medikament ävensom ett skåp för deras
förvaring. Av detta anslag hade under år 1916 använts Kr. 117: 44 för inköp av skåp, utensilier m. m.,
varför av anslaget återstår Kr. 282: 56 för inköp av bord, stolar m. m. och för anordnande av plats för
laborationer och skrivgöromål.
Sedan emellertid Byggnadskontoret hos Drätselkammaren anmält, att då det visat sig, att enbart
inredningen av rummet torde draga en kostnad av 700 kronor, det vore erforderligt att öka anslaget med
ett belopp av 500 kronor, hade Drätselkammaren beslutit att ingå till Stadsfullmäktige med begäran om
ett ytterligare anslag å 500 kronor för ifrågavarande ändamål, och skulle beloppet förslagsvis upptagas
i förslaget till stat för nästkommande år.
Vid detta ärendes behandling biföllo Stadsfullmäktige på hemställan av Beredningsnämnden det
begärda anslaget, att anskaffas genom uttaxering,
§22.
Stadsfullmäktige hade vid sammanträde den 21 december 1916 vid fastställandet av utgiftsstaten för
Drätselkammaren för år 1917 bl. a. beslutit att godkänna utförandet av följande under rubrikerna 16 n
och 17 n såsom nyanläggningar upptagna gatu- och planeringsarbeten för en kostnad av resp. 27,900
kronor och 7,900 kronor, nämligen:
16 n.
1.Kungsgatan mellan Lulsundsgatan och landsvägen
Kr. 10,000: —
2. Hermelinsgatan mellan Stor- och Stationsgatan
” 5,500: —
6. Prästgatan mellan Magasins- och Lulsundsgatan
” 4,500: —
7. Västra järnvägsesplanaden mellan Lulsunds- och Parkgatan
” 5,400: —
8. Sandviksgatan mellan Residens- och Fabriksgatan
” 2,500: —
Kr. 27,900: —
17 n.
2. Kungsgatan mellan Lulsundsgatan och landsvägen
Kr. 2,700: —
3. Hermelinsgatan mellan Stor- och Stationsgatan
” 1,600: —
5. Prästgatan mellan Magasins- och Lulsundsgatan
” 1,200: —
6. Västra järnvägsesplanaden mellan Lulsunds- och Parkgatan
” 2,400: —
Kr. 7,900: —
Enär dessa arbeten ej blivit under innevarande år utförda, hade Drätselkammaren föreslagit, att
Stadsfullmäktige ville till följe rådande förhållanden med upphävande av sitt förenämnda beslut
bestämma, att ifrågavarande nyanläggningar icke skola utföras, förr än Stadsfullmäktige eventuellt fattar
nytt beslut i saken.
På Beredningsnämndens hemställan biföllo Stadsfullmäktige detta Drätselkammarens förslag.
§23.
Stadsfullmäktige hade till Drätselkammaren remitterat en från fastighetsägare i Mjölkudden inkommen
framställning, dels att alla måtte komma i åtnjutande av ljusledning, dels att staden måtte kostnadsfritt
framdraga ledningarna till husväggen.
I infordrat yttrande hade Byggnadskontoret anmält, att i förut inlämnade förslag till
distributionsledningar dessa voro så placerade, att alla inom själva Mjölkudden, som hade sina gårdar

inom rimligt avstånd från högspänningsledningen och icke för långt åtskills från varandra, kunde erhålla
ledningar.
Drätselkammaren, som ansåg, att 7 à 8 gårdar på yttre delen av sydvästra Mjölkudden visserligen lågo
ganska långt från huvudledningen och även glest belägna i förhållande till varandra, men dock icke på
större avstånd än att de borde komma i fråga, hade beslutit att hos Stadsfullmäktige begära ett anslag å
1,200 kronor till anläggning av en ledning om 600 meters längd, såsom framgår av kartan över
Mjölkudden, och skulle vederbörande gårdsägare hava att från denna ledning själva bekosta ledningarne
till sina resp. fastigheter.
Vad de fria ledningarne till husväggen beträffar hade Byggnadskontoret, med framhållande att
fastighetsägare vid Hertsögatan och i Bergviken enligt Stadsfullmäktiges beslut fått betalts sina
ledningar från vissa av staden utförda distributionsledningar, avstyrkt ansökan i denna del, helst som vid
ett beslut i denna riktning det skulle bliva ytterst svårt att sätta någon gräns för stadens åtagande. För att
emellertid underlätta anläggningsmöjligheterna för gårdsägarne hade Drätselkammaren beslutit hos
Stadsfullmäktige hemställa om bemyndigande för Kammaren att låta elektricitetsverket utföra
ifrågavarande ledningar på dessas bekostnad; och skulle betalningen för desamma i så fall få gäldas
under en tid av högst 2 år, varvid staden tager en ränta av högst 5 procent.
Beredningsnämnden hade hemställt, att Stadsfullmäktige ville bifalla vad Drätselkammaren föreslagit
med föreskrift tillika, att det för den nya huvudledningen erforderliga belopp om 1,200 kronor skulle
upplånas.
Vid behandling av detta ärende beslöto Stadsfullmäktige att bifalla Beredningsnämndens förslag dock
med den ändring, att någon ränta icke skulle av staden debiteras å dess utlägg för ledningarne till de
enskilda fastighetsägarnes byggnader.
Det antecknades, att detta beslut, i vad det avsåg omläggning av den nya huvudledningen och sättet för
kostnadens gäldande, fattades enhälligt.
§24.
Sedan Stadsfullmäktige vid senaste sammanträde till Beredningsnämnden återremitterat den av
borgmästaren A. E. Fagerlin gjorda framställning om upplåtande åt honom av en lägenhet om 5 rum och
kök i nya hamnförvaltningsbyggnaden, enär jämväl 3:ne andra ansökningar om förhyrande av nämnda
lägenhet då till Stadsfullmäktige inkommit, beslöto nu Stadsfullmäktige på hemställan av
Beredningsnämnden att åt Borgmästaren f. o. m. den l oktober 1918 upplåta en av de större
bostadslägenheterna i nämnda byggnad emot den hyra, som sedermera kan komma att av
Stadsfullmäktige bestämmas.
§25.
Uti till Stadsfullmäktige ingiven skrivelse hade en del av stadens be-fattningshavare anhållit, att
Stadsfullmäktige, på det att vid behandling av frågor rörande till befattningshavarne utgående
löneförmåner deras intressen skulle bliva i möjligaste mån tillgodosedda, vid tillsättande av ledamöter i
Lönenämnden ville besluta, att Nämnden såsom hittills skall bestå av 5 ledamöter samt att
befattningshavarne själva få välja 2 av dessa ledamöter.
Vid behandling av detta ärende beslöto Stadsfullmäktige på förslag av Beredningsnämnden att avslå
ifrågavarande framställning.
§26.
Sedan Stadsfullmäktige vid behandling den 22 sistlidne november av ärendet rörande dyrtidstillägg åt
stadens befattningshavare beslutit uppdraga åt en delegation av fem personer att söka utjämna de
skiljaktligheter, som förefunnos mellan Lönenämndens i ärendet avgivna förslag och de av
befattningshavarne framställda önskemål, hade delegerade nu inkommit med följande av motivering
åtföljda förslag i ärendet:
Förslag till dyrtids- och familjetillägg för stadens befattningshavare och familjeunderstöd till arbetare
för år 1918.

Den ordinarie och extra befattningshavare med månadslön, som är i stadens tjänst under år 1918 och
uppbär avlöning enligt före år 1917 fastställd lönestat, erhåller dyrtids- och familjetillägg för år 1918
enligt följande grunder:
dyrtidstillägg utgår med 33 % å befattningshavarens från staden under året utgående kontanta avlöning,
exklusive sportler eller vederlag för mistade sådana, dock minst med ett belopp av 500 kronor och högst
med 1,000 kronor, samt utbetalas kvartalsvis i förskott.
familjetillägg för befattningshavarna utgår per år med:
för hustru eller den, som i hustruns ställe utför hennes husliga gärning, 200 kronor.
för barn under 15 år 100 kronor,
för barn över 15 år eller föräldrar, som äro oförmögna att sig själva försörja, likaledes 100 kronor.
För arbetsförmän och arbetare, som varit sysselsatta i stadens arbeten minst sex månader under år 1917,
utgår ett familjeunderstöd efter nyss omförmälda grund.
Familjetillägget respektive familjeunderstödet utgår månadsvis i förskott till befattningshavare och
arbetare, som vid utbetalningen är i stadens tjänst, samt får icke överskrida 700 kronor per år eller 58
kronor 34 öre per månad.
I övrigt gälla följande undantagsbestämmelser:
Dyrtidstillägget beräknas å den kontanta avlöningen utan minimigräns för
l:o) ordinarie befattningshavare, som åtnjuter fri bostad och bränsle m. m.,
2:o) ordinarie brandmanskapet,
3:o) stadsläkare, stadssjuksköterska, stadsbarnmorska, skorstensfejarmästare samt kronojägaren,
4:o) borgerlig rådman, sekreteraren hos stadsfullmäktige och lönenämnden, baderska vid folkskolan,
vaktmästare vid Karlsviks, Mjölkuddens och Notvikens skolor, vaktmästare vid saluhallen samt
städerskor och tillsyningsmannen vid bränngropen.
De under 2:o), 3:o) och 4:o) omförmälda befattningshavare åtnjuta ej familjetillägg.
Borgmästaren A. E. Fagerlin, siffergranskaren W. Sahlin och föreståndaren vid köttbesiktningsbyrån F.
Rosengren erhålla icke dyrtids- eller familjetillägg av följande skäl, nämligen att stadsfullmäktige den
22 sistlidne november beviljat borgmästaren Fagerlin ett personligt lönetillägg å 3,000 kronor från och
med år 1917, samt att siffergranskaren Sahlin och föreståndaren för köttbesiktningsbyrån genom
stadsfullmäktiges beslut respektive den 14 maj och den 22 november 1917 erhållit den förre ett
personligt lönetillägg å 200 kronor och den senare en arvodesförhöjning av 200 kronor per år,
Därest båda makarna äro i stadens tjänst och hustrun uppbär dyrtidstilllägg utgår ej familjetillägg för
henne.
Vad här ovan bestämts angående stadens befattningshavare och arbetare gäller i tillämpliga delar även
hamnens befattningshavare och arbetare.
Det antecknades, att enligt de delegerades förslag dyrtidstilläggen och familjetilläggen åt stadens
befattningshavare skulle uppgå till ett belopp av sammanlagt Kr. 51,884: 03 samt familjeunderstöden åt
stadens arbetare till 20,100 kronor.
Vid behandling av detta ärende beslöto Stadsfullmäktige på hemställan av Beredningsnämnden att
antaga de delegerades förslag dock med den ändring, att orden i första punkten ’och uppbär avlöning
enligt före år 1917 fastställd lönestat’ ändras till: ’och uppbär avlöning enligt senast år 1917 fastställd
lönestat’.
§27.
Sedan Stadsfullmäktige till Lönenämnden remitterat en från maskinisten vid pumpstationen Gustaf
Westerlund inkommen skrivelse med begäran om ett lönebidrag av 300 kronor per år, räknat f. o. m.
den l september 1917, hade Lönenämnden, under erinran att Westerlund jämlikt Stadsfullmäktiges
beslut den 3 juni 1912 i stället för föreslaget per-sonligt lönetilllägg å 50 kronor jämte bidrag till
utskylder tillerkänts ett dyrortstilllägg å 300 kronor, vilket belopp avsåge att utgöra kompensation för
de med barnens skolgång förenade kostnader samt inom Nederluleå kommun varande högre utskylder,
beslutit att med hänsyn till nu rådande kristid föreslå, att ortstillägget måtte ökas till 400 kronor per år
f. o. m. år 1918.
Vid behandling av detta ärende beslöto Stadsfullmäktige på hemställan av Beredningsnämnden att
bifalla, vad Lönenämnden föreslagit.

§28.
Hamndirektionen hade vid sammanträde den 11 september 1917 beslutit föreslå följande förändringar i
löneförmåner och verksamhet för nedannämnda hamnens befattningshavare:
att muddermästaren N. F. Åström, vilken en följd av år tjänstgjort som förman vid hamnens byggnader,
måtte anställas som arbetsförman med bibehållande av till honom nu utgående löneförmåner;
att ordinarie maskinisten å ångfärjan J. Eriksson, vilken f. o. m. år 1914 tjänstgjort som verkmästare vid
hamnens verkstad, måtte anställas såsom sådan med en grundlön av 2,000 kronor och
tjänsteårsberäkning f. o. m. anställningsåret;
att Oskar Åström, som under en följd av år tjänstgjort som muddermästare dels mot månadslön, dels
mot timpenning, finge anställas som ordinarie muddermästare med en grundlön av 1,800 kronor samt
tjänsteårs-beräkning f. o. m. år 1918;
att reservbefälhavaren å ångfärjan J. Landström finge anställas som ordinarie med en årslön av 1,500
kronor och tjänsteårs-beräkning f. o. m. 1914; samt
att eldaren å ångfärjan A. Wikström, som tjänstgjort som maskinist f. o. m. år 1914, finge anställas som
sådan med en årslön av 1,400 kronor och tjänsteårsberäkning f. o. m. nyssnämnda år.
Uti avgivet yttrande hade Lönenämnden tillstyrkt bifall till framställningen, i vad den avsåge inrättandet
av en arbetsförmanstjänst med placering i lönegrupp II och en verkmästaretjänst vid hamnens verkstad
i lönegrupp I, varemot frågan om Oskar Åströms och A. Wikströms anställande som resp.
muddermästare och maskinist å ångfärjan såsom utgörande Hamndirektionens ensak icke kunde göras
till föremål för yttrande från Lönenämndens sida.
Beträffande frågan om reservbefälhavarens å ångfärjan anställande som ordinarie hade Lönenämnden
hänvisat till sitt förut i denna fråga fattade beslut.
Vid behandling av detta ärende hade Beredningsnämnden hemställt, att Stadsfullmäktige med bifall till
Lönenämndens förslag ville besluta inrättandet från och med den l januari 1918 av en
arbetsförmanstjänst och en verkmästaretjänst vid hamnens verkstad med placering i resp. lönegrupp II
och lönegrupp I och med tjänsteårsberäkning för de blivande befattningshavarne f. o. m. samma tid,
samt att framställningen i övrigt ej skulle till någon åtgärd föranleda, beträffande Landström, enär
Stadsfullmäktige redan förut fattat beslut om hans anställning som ordinarie.
Stadsfullmäktige biföllo detta Beredningsnämndens förslag.
§29.
Uti avgivet yttrande över en av poliskonstapeln J. A. Lindblom hos Stadsfullmäktige gjord framställning
om rätt att för åtnjutande av ålderstillägg få tillgodoräkna sig tjänsteår från den 31 januari 1900 i stället
för f. o. m. år 1901 hade Lönenämnden, under erinran att enligt det för stadens befattningshavare år 1912
fastställda lönereglemente uppflyttning till högre lönegrad sker först med ingången av kalenderåret näst
efter det, under vilket erforderligt antal tjänsteår uppnåtts, och under framhållande av att billighetsskäl
väl kunde tala för bifall till ansökningen, likväl förklarat sig förhindrad att tillstyrka densamma vid det
förhållande, att tydliga bestämmelser i motsatt riktning givits i ovan nämnda reglemente.
Vid detta ärendes behandling beslöto Stadsfullmäktige på hemställan av Beredningsnämnden att avslå
Lindbloms framställning.
§30.
På hemställan av Beredningsnämnden beslöto Stadsfullmäktige i enlighet med bestämmelsen i § 15 av
gällande kungl. förordning angående kommunalstyrelse i stad, att kallelser till allmän rådstuga och
Stadsfullmäktiges sammanträden under år 1918 skola införas i Norrbottens-Kuriren, Norrskensflamman
och Norrbottens-Tidningen.
§31.
Vid föredragning och granskning av från Magistraten inkommet generalförslag till utgifts- och
inkomststat för Luleå stad för år 1918 samt till grund för detsamma liggande specialstater fattade
Stadsfullmäktige på hemställan av Beredningsnämnden följande beslut:
Rörande Hamndirektionens stat:
l:o) att under a) hamnen upptagna utgiftsposten löner och arvoden till Drätselkontorets tjänstemän höjes
från 3,050 kronor till 3,725 kronor i överensstämmelse med Drätselkammarens stat samt att till
utjämning härav posten oförutsedda utgifter minskas med 675 kronor till Kr. 19,081: 35;

Rörande Hälsovårdsnämndens stat:
2:o) att lönen till föreståndaren för köttbesiktningsbyrån i enlighet med Stadsfullmäktiges beslut vid
senaste sammanträde höjes från 800 kronor till 1,000 kronor samt att motsvarande minskning sker å
posten diverse och oförutsedda utgifter;
Rörande Drätselkammarens stat:
3:o) att i utgiftsstaten under 16 ’gator, vägar och torg’ upptages ett belopp av 7,420 kronor till
iordningsställande av Magasinsgatan mellan Hermelins- och Prästgatan och att i stället utgår
motsvarande utgiftspost för iordningsställande av Stationsgatan mellan Hermelins- och Smedjegatan;
4:o) att i utgiftsstaten under 35 ’anslag för särskilda sociala ändamål’ upptages ett belopp av 5,000
kronor till driftkostnader för barnkoloniverksamheten samt att inkomstposten under 15 a post 14
’obebyggda tomter’ ökas med motsvarande belopp eller från 1,175 kronor till 6,175 kronor;
5:o) att som inkomst under rubrik 37 upptages 500 kronor uttag från tolagsmedelsfonden och att samma
belopp upptages såsom utgift å tolagsmedel, utgörande bidrag till Hamndirektionen;
6:o) att då kostnaderna för dyrtids- och familjetillägg åt stadens befattningshavare och arbetare, vilka i
generalförslaget under rubrik 36 beräknats till 75,600 kronor, enligt § 26 här ovan rätteligen utgör 71,944
kronor 3 öre, sistnämnda belopp införes i stället för det av Drätselkammaren beräknade, varigenom
bristen att uttaxera minskas med Kr. 3,655: 97
7:o) att Drätselkammarens oförutsedda utgifter under rubrik 36 nedsättas från 3,725 kronor till Kr.
3,373: 69, varigenom bristen att uttaxera minskas med Kr. 351: 31
Då den i generalförslaget till uttaxering föreslagna brist av Kr. 709,294: 22 sålunda enligt punkterna 6
och 7 här ovan borde minskas med Kr. 4,007: 28, återstod till uttaxering en brist av Kr. 705,286: 94,
med anledning varav Stadsfullmäktige med godkännande i övrigt av de föreliggande staterna beslöto att
till täckande av nämnda brist fastställa en uttaxering av 7 kronor 4 öre per bevillningskrona av
100,182,80 bevillningskronor.
Ett av Herr Carlgren väckt förslag, att de i utgiftsstaten under rubrikerna 16 och 17 upptagna anslag
skulle beviljas endast med det förbehåll, att Drätselkammaren finge disponera dem blott i den mån de
kunde anses erforderliga för att bereda stadens arbetare erforderligt arbete, blev av Stadsfullmäktige
avslaget med 21 röster mot 7.
I samband med beviljandet av det under rubrik 35 upptagna anslag å 90,000 kronor till beredande av
lindring i de mindre bemedlades levnadsvillkor beslöto Stadsfullmäktige att uppdraga åt
Livsmedelsnämnden att hos Kungl. Maj:t göra underdånig framställning om ett statsbidrag för samma
ändamål av 60,000 kronor.
§32.
Beredningsnämnden hade föreslagit, att Stadsfullmäktige ville företaga val av 6 ledamöter och lika
många suppleanter i 1918 års taxeringsnämnd för Luleå stad samt därvid utse:
till ledamöter: till suppleanter:
bagaren C. Marklin
snickaren B. A. Hellsten
bokföraren E. Säfbom
järnhandlanden K. A. Lind
stadskassör J. O. Dahl
exekutionsbetjänten G. Wetter
handlanden W. Thurfjell
grosshandlanden M. Lindquist
inspektören E. P. Lantz
bankdirektören H. Flodmark
vagnkarlen J. A. Öhman
lokomotivföraren N. Falk.
Därjämte hade Beredningsnämnden föreslagit, att suppleanterna skulle anses valda var och en för den
ledamot, som hade samma ordningsföljd som suppleanten.
Vid behandling av detta ärende beslöto Stadsfullmäktige att bifalla Beredningsnämndens förslag med
den ändring, att snickaren B. A. Hellsten utsågs till ordinarie ledamot i stället för stadskassören J. O.
Dahl samt banktjänstemannen C. Lindgren till suppleant i stället för den förstnämnde.
§33.
Vid därefter företagna val utsågos:

till ledamöter i Drätselkammaren för åren 1918-1921: Herrar C. G. Lindgren, Axel Nilsson, B.
Sundberg, C. A. Schultz och W. Thurfjell;
till suppleanter i Drätselkammaren: Herrar A. Hammar, G. Groth, J. A. Nilsson och C. A. Wikén, den
förstnämnde för åren 1918 och 1919 samt de övriga för åren 1918-1921;
till ledamöter i Hamndirektionen för år 1918: Herrar G. Burström, N. Falk, L. Nordlander, L. Hjelm och
K. A. Nordin;
till suppleanter i Hamndirektionen för år 1918: Herrar P. Th. Aurén, K. Mattsson och Karl Olsson;
till ledamöter i Fattigvårdsstyrelsen för åren 1918-1921: Fröken Ellen Sundberg samt Herrar Hj.
Hedman, Johan Lindgren och C. A. Wikén;
till suppleanter i Fattigvårdsstyrelsen för samma tid: Fruarne Elin Bohlin och Agnes Stenudd;
till fattigvårdare i 3:e distriktet för 1918: Herr Nils Anton Andersson;
till ledamot i Styrelsen för pantlånekontoret för åren 1918-1920: Herr V. F. Lundmark;
till suppleant i samma styrelse för samma år: Herr P. Th. Aurén;
till ledamöter i Styrelsen för Tekniska skolan för åren 1918-1921: Herrar A. J. Westerberg och A.
Ulander;
till delegerad för Flickläroverket för åren 1918—1920: Herr P. Sandström;
till ledamot i Terminsavgiftsnämnden för åren 1918—1919: Herr H. F. Pira;
till suppleant i samma nämnd för samma år: Herr C. J. Bergström;
till ledamöter i Handels- och Sjöfartsnämnden för åren 1918-1919: Herrar A. J. Westerberg, J. Vleugel,
N. O. Lundström, G. Nyberg, O. Linder, J. O. Sjölin och G. A. Öqvist;
till ledamöter i Brandstodskommittén för år 1918: Herrar C. A. Flemström och N. J. Nordström;
till suppleanter i samma kommitté för år 1918: Herrar Jonas Carlsson och N. Lundholm;
till ombud vid 1918 års mantalsskrivning: Herrar J. Lidgren, C. A. Palm, J. F. Johansson och N. P.
Boman;
till ledamöter i Lönenämnden för år 1918: Herrar N. Falk, B. Gustafsson, C. Wiklund, U. Ullman och
Oskar Olsson;
till suppleanter i samma nämnd för år 1918: Herrar V. Askerot och G. Wetter;
till ledamöter i Pensionsnämnden för åren 1918—1921: Herrar C. Marklin och R. Jacobsson samt Fru
Märta Sundström;
till suppleanter i samma nämnd för samma år: Herr C. Åström, Fru Elin Bohlin och Herr J. Sundberg;
till revisorer av stadens räkenskaper för år 1917: Herrar E. Lindblad, R. Jacobsson och K. Mattsson;
till suppleanter för dessa: Herrar A. Hultin, B. Meyerhöffer och J. Bergström;
till revisor av läroverksbyggnadsfondens räkenskaper för år 1917: Herr Karl Olsson samt till dennes
suppleant Herr A. Hammar;
till revisor av Luleå Utskänkningsbolags räkenskaper för år 1917: Herr H. Flodmark samt till dennes
suppleant Herr E. P. Lantz;
till revisor av Arbetsförmedlingsanstaltens räkenskaper för år 1917: Herr H. Björnlund samt till dennes
suppleant Herr E. P. Lantz;
till ledamöter av Livsmedelsnämnden för år 1918: Herrar A. Schalin, E. Lindberg, G. Lindqvist och A.
J. Boholm;
till suppleanter i samma nämnd för år 1918: Herr A. Ulander, samt Fruarna Louise Bennet och Julia
Fernlund.
§34.
Till Beredningsnämnden remitterades:
l:o) Hamndirektionens begäran om ett anslag av 1,500 kronor för att sätta dess ledamöter i tillfälle att
studera nya typer av isbrytare;
2:o) C. A. Palms m. fl:s begäran om ersättning såsom stadens ombud vid årets mantalsskrivning;
3:o) Fattigvårdsstyrelsens anmälan, att Fru Jenny Johansson avsagt sig uppdraget såsom suppleant i
styrelsen.
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§36.
Till Hamndirektionen och Drätselkammaren remitterades en skrivelse från Vintersjöfartskommittén för
Norrland angående vissa ändringar i dess program.
Som ovan.
På Stadsfullmäktiges vägnar:
Herm. Fernlund.
A. Holm.
Justerat:
Herm. Fernlund,
Hj. Hedman,
J. A. Nilsson.”

”Protokoll, fört vid sammanträde med Luleå stads folkskolestyrelse den 21 dec. 1917.
Närvarande: Ordf. hr A.Gullberg, hrr O.Åhrström, K.H.Hultström, D.Andersson, B.A.Hellstén,
O.E.Wester, fröken Märta Bucht, hr G.Landström samt undert. Sekreterare.
§1.
Till justeringsmän valdes hrr B.A.Hellsten och O.Åhrström.
§2.
Till skolkökslärarinnan med tillträdesdag den 1 nästinstundande januari valdes enhälligt vik.
Skolkökslärarinnan Ingegärd Wahlgren.
§3.
Vik. Folkskollärarinnan Anna Norberg, vilken såsom vikarie uppehållit folkskollärarinnan Gurly
Högströms tjänst under sistförflutna hösttermin, hade anhållit om tjänstgöringsbetyg. Folkskolestyrelsen
beslöt till protokollet anteckna, att fröken Norberg gjort sig förtjänt av så lydande vitsord:
Undervisningsskicklighet
Med beröm godkänd;
Förmåga att i skolan upprätthålla ordning och att i övrigt
Leda ungdomens uppfostran
Med utmärkt beröm godkänd;
Nit
Berömligt;
Vandel
Hedrande.
§4.
Föredrogs Domkapitlets i Luleå remiss av folkskolläraren E.Johanssons besvär över av
folkskolestyrelsen den 12 sistlidne oktober upprättat förslag till besättande av en ordinarie läraretjänst
vid stadens folkskolor ävensom samma dag förrättat val av innehavare av ifrågavarande tjänst, och
beslöt styrelsen på förslag av ordföranden med fyra röster mot tre avgiva följande förklaring:
I anledning av folkskolläraren E.Johanssons besvär hos Domkapitlet över styrelsens åtgärd att vid
uppgörande av förslag till besättande av en ord. läraretjänst inom skoldistriktet uppföra i tredje
förslagsrummet folkskolläraren J.Bjurström, få styrelsen, med användande av bemälde Bjurströms egen
förklaring och under andragande, att, då klaganden Johansson, jämförd med en del medsökande i
betygsmeriter varit avsevärt underlägsen dessa och på den grund vid förslagets upprättande icke varit
ifrågasatt till förslagsnamn samt Johanssons lämplighet i övrigt för tjänsten icke kunnat framträda för
styrelsen, såsom fallet är med Bjurström, som nu i över ett års tid tjänstgjort inom distriktet och därvid
visat sin lämplighet för tjänsten i mycket god omfattning, vördsamt avstyrka bifall till besvären.
Tre ledamöter av styrelsen röstade för ett av hr K.H.Hultström framställt förslag, att styrelsen skulle
instämma i besvären.
Mot styrelsens beslut anfördes reservation av ledamöterna K.H.Hultström, O.E.Wester och Märta Bucht
samt av överläraren P.Edv.Lindmark.
§5.

Vaktmästare Hilda Bergmans anhållan om fri bostad blev av styrelsen avslagen.
§6.
Med anledning av slöjdlärarnas till stadsfullmäktige ställda skriftliga anhållan om höjt arvode för
slöjdundervisningen samt sedermera hos styrelsen gjord framställning av de folk- och
småskollärarinnor, som undervisa i slöjd, att styrelsen ville tillstyrka samma dyrtidstillägg å till dem
utgående slöjdarvode, som den tänkte föreslå för lärarna i manlig slöjd, beslöt folkskolestyrelsen på
förslag av ekonominämnden hemställa, att stadsfullmäktige ville för år 1918 bevilja ett dyrtidstillägg av
33 % å utgående arvoden för manlig slöjd, fortsättnings- och ersättningsskolan samt för de kvinnliga
slöjdgrupper, där undervisningen handhaves av folk- och småskollärarinnor.
Till protokollet skulle antecknas, att totalsumman av detta dyrtidstillägg komme att uppgå till 1386 kr.
§7.
Folkskolestyrelsen förklarade folkskolläraren J.Bjurström berättigad till familjetillägg för år 1917.
§8.
Ordföranden erhöll i uppdrag att utreda frågan huruvida folkskolläraren E.Viklund vore berättigad till
dyrtidstillägg.
§9.
Folkskolestyrelsen beslöt, att det dyrtidstillägg, som enligt stadsfullmäktiges beslut den 25 sistl. okt.
skall utgå till lärarekåren vid stadens folk- och småskolor, skall utbetalas i början av jan. månad 1918.
§10.
Folkskolestyrelsen beslöt, att lärarinnor i slöjd och huslig ekonomi, vilka icke erhålla tillfällig
löneförbättring av staten, skola räknas till de skolans befattningshavare, som erhålla dyrtidstillägg enligt
stadsfullmäktiges beslut den 20 innevarande december.
§11.
Småskollärarinnan Hilma Nyman beviljades på därom framställd begäran [?] tjänstledighet under
vårterminen 1918 för enskilda angelägenheters vårdande.
Till vikarie för fröken Nyman förordnades småskollärarinnan Betty Palm från Luleå.
§12.
Från ekonominämnden anmäldes, att densamma beslutat inköpa en kamin för fröken Magnussons
lägenhet i Notvikens skolhus samt infordra anbud å förut beslutade arbeten i Västra skolhuset. Herr
A.Gullberg erhöll i uppdrag att inköpa kaminen.
§13.
Protokollsutdrag från stadsfullmäktige angående fullmäktiges beslut rörande dyrtidstillägg för
lärarepersonalen samt folkskolans stat för år 1918 lades till handlingarna.
Dag som ovan
Alf.Gullberg
/P.Edv.Lindmark.
Justerat
B.A.Hellsten
Oskar Åhrström”

”Protokoll, fört vid sammanträde med drätselkammarens tekniska nämnd i Luleå den 27 december
1917.
Närvarande: Herrar Schultz, Fernlund, Brännström, Thurfjell och Högström.
Byggnadschefen.
§1.
Sedan konstituerande bolagsstämma med aktietecknarne uti Luleå Kommunala Renhållningsaktiebolag
utlysts att hållas å stadshuset i Luleå lördagen den 29 innevarande december, beslutade nämnden att till
Luleå stads ombud vid stämman utse redaktören H.Fernlund.
Nämnden beslutade vidare att göra det uttalandet att, därest fem styrelseledmöter skulle komma att utses
till stadens representanter i styrelsen, redaktören H.Fernlund, banktjänstemannen C.Lindgren och
schaktmästaren O.Sander borde utses med byggnadschefen E.Kinnman som suppleant. Skulle däremot
styrelsens ledamöter bliva tre, borde till representanter för staden utses herrar H.Fernlund och
C.Lindgren.
Därest någon av de föreslagna styrelseledamöterna icke skulle befinnas vara villiga att inträda i
styrelsen, skulle i förra fallet utses grosshandlaren M.Lindqvist och i senare fallet herr O.Sander.
§2.
Sedan Råneå Elektriska Kvarnaktiebolag med återställande av det av drätselkammaren uppgjorda
förslaget till kontrakt rörande leverans av energi till staden till kammaren överlämnat ett av
Kvarnaktiebolaget alternativt upprättat förslag till avtal i saken, hade drätselkammaren, sedan det av
bolaget föreslagna kontraktet blivit granskat och försett med en del ändringar, till Råneå Elektriska
Kvarnaktiebolag översänt ett nytt kontrakt, däri de av kammaren föreslagna förändringarna av
förenämnda kontraktsförslag blivit införda med anhållan, att Kvarnaktiebolaget, därest bolaget icke
godkänner dessa ändringar, ett ombud för bolaget måtte hitsändas för vidare underhandlingar.
Vid föredragning av det från Råneå Elektriska Kvarnaktiebolag återbekomna kontraktet, däri av bolaget
en del ändringar införts, jämte en skrivelse från bolaget i saken, beslutade nämnden
att § 11 tredje stycket skulle erhålla följande lydelse: För alla avbrott i energileveransen, utom de i andra
stycket i denna paragraf nämnda, och vilka icke vållats av staden, och som varat mer än en halv timme,
med undantag för avbrott sön- och helgdagar mellan kl. 9 f.m. och 2 e.m., äger staden rätt att göra avdrag
å avgiften med tre (3) öre pr kw för varje halvtimme avbrottet varar, och är Kraftbolaget icke skyldigt
vidkännas annat skadestånd för sådana avbrott i energileveransen. Såsom avbrott i energileveransen
betraktas även sänkning av den levererade strömmen spänning under 17670 volt; samt
att § 13 får följande lydelse: Som säkerhet för kontraktets fullgörande skall Kraftbolaget till staden
omedelbart efter det bolaget erhållit lagfart å sin anläggning överlämna en inteckning till ett belopp av
Femtiotusen (50000) kronor, liggande med förmånsrätt näst efter de inteckningar, som Kraftbolaget
måste uttaga för kraftanläggningens färdigbyggande.
Kvarnbolagets fordran att i vederlag för sitt medgivande till höjning av förenämnda i kontraktets § 11
tredje stycket omnämnda bötesavgift till 3 öre, vilken bolaget föreslagit till 1 ½ öre, erhålla 200 av
eventuella timmar för driftsavbrott pr år fria från böter, beslutade nämnden att icke medgiva.
§3.
Med bifogande av från försäkringsaktiebolaget Fylgia och Hansa till byggnadskontoret inlämnade anbud
å ansvarsförsäkring å elektricitetsverket, vattenledningsverket och stadens allmänna arbeten föreslog
kontoret i skrivelse till drätselkammaren att nämnda försäkring måtte få tagas hos
Försäkringsaktiebolaget Fylgia.
Vid föredragning av ärendet beslutade drätselkammaren att härtill lämna bifall.
§4.
Anmälde byggnadskontoret att den 26 innevarande december kl. 10 f.m. en större maskinskada inträffat
i elektricitetsverket i det att dels en cellkoppling till batteriet och dels borsthållarne med ställningar på
likströmssidan i omformaren blivit sönderbrända. Hur olyckan skett kunde ännu icke avgöras, men torde
den hava uppstått därigenom att vakten, montören O.Wikström, som tillfölje belastningens nedgång

skulle avkoppla omformaren, därvid underlåtit att först avskilja batteriet; anmälde byggnadskontoret
vidare att skadorna höllo på att repareras.
Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden att uppdraga till telegrafingenjör A.Hj.R.Sjöstedt och
byggnadschefen inkomma med utredning i saken.
§5.
I skrivelse till drätselkammaren hade byggnadskontoret hemställt, att, då kraft från Råneå icke är att
förvänta förr än omkring den 1 april 1918, tiden för beslutade restriktioner med avseende på
strömförbrukningen måtte utsträckas att gälla även för belysningsterminen 1 januari – 15 april 1918.
Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden att lämna bifall härtill; och skulle byggnadskontoret
erhålla i uppdrag att kungöra beslutet.
§6.
Riksförsäkringsanstalten hade i cirkulärskrivelse till drätselkammaren erinrat därom, att lagen om
försäkring för olycksfall i arbete den 17 juni 1916 träder i kraft den 1 januari 1918, enligt vilken lag
envar arbetare skall vara försäkrad för olycksfall i arbete samt att försäkring utan någon arbetsgivares
åtgärd automatiskt äger rum i riksförsäkringsanstalten, därest ej försäkring tecknats i sådant ömsesidigt
olycksfallsförsäkringsbolag, som avses i § 4 av lagen.
Riksförsäkringsanstalten meddelade vidare att därest staden önskar erhålla uppgift å anstaltens premier
för försäkring av stadens arbetare bifogade formulär böra vederbörande ifyllda och undertecknade
ingivas till riksförsäkringsanstalten, som därefter lämnar premieuppgift.
Därest staden skulle finna med sin fördel förenligt att själv åtaga sig utgivandet av de stadens arbetare
enligt lagen tillkommande ersättningar, torde försäkringen i Riksförsäkringsanstalten lämpligen kunna
anordnas i ungefärlig överensstämmelse med det sätt, varpå försäkring av stadens arbetare enligt ett av
anstalten avgivet förslag skulle försiggå, varvid förutsättes att staden åtager sig att till de hos staden
anställda arbetarne, å vilka lagen är tillämplig, utbetala all ersättning, som tillkommer dem samt att
staden därefter hos Riksförsäkringsanstalten jämlikt 15 § i lagen begär befrielse från erläggande av
försäkringsavgift.
Sedan vidare antecknats att det åligger staden, att även om befrielse från erläggande av
försäkringsavgifter erhålles enligt 16 § i lagen till Försäkringsrådets och Riksförsäkringsanstaltens
förvaltningskostnader erlägga bidrag med belopp motsvarande 5 % av de försäkringsavgifter, som skulle
hava beräknats vid försäkring i riksförsäkringsanstalten, beslutade nämnden att i första hand uppdraga
till byggnadskontoret att ifylla och till anstalten översända de från anstalten erhållna
formulärblanketterna och att i övrigt uppskjuta behandlingen av ärendet, till dess
Riksförsäkringsanstalten inkommer med premieuppgift.
§7.
Föredrogos och justerades protokollen för den 3, 5 och 7 innevarande december.
§8.
Med anledning av stadsfullmäktiges beslut den 23 augusti 1917, § 20, att f.o.m. den 1 oktober 1917, då
avtalet med Elektriska Aktiebolaget Fram utgick, tillsvidare anställa tvenne entreprenörer för utförande
av den elektriska installationen med rätt för elektricitetsverket att utföra installationsarbeten i stadens
fastigheter ävensom om det skulle visa sig lämpligt eller nödvändigt i enskilda fastigheter, beslutade nu
nämnden beträffande elektricitetsverkets rätt att utöva installationsverksamhet hos enskilda, att verket
icke i egentlig mening skall konkurrera med de antagna entreprenörerna, utan skall verket vid utförande
av installationsarbeten debitera sådana priser att elektricitetsverket tillföres vanlig handelsvinst.
§9.
Beslutade nämnden att godkänna från Bodens Elektriska Aktiebolag gjorda inköp av 1 st. oljekyld 3-fas
transformator om 5000 volt och 3 st. kombinerade säkerhetsapparater och frånskiljare för densamma till
ett pris av 2100 kronor.
§10.

Beslutade nämnden att uppdraga till byggnadskontoret att verkställa utredning och inkomma med
förslag till ändrad plats för det makadamupplag, som f.n. är förlagt till kvarteret Fisken.
§11.
Till byggnadskontoret överlämnades en av källarmästarne G. & J.Edberg till drätselkammaren ingiven
skrivelse med anhållan om en ersättning av 125 kronor för den skada å rumsinventarierna, som
förorsakats hotellet av det läckage, som uppstått i stadshusets vattenbehållare den 5 innevarande
december.
§12.
Till byggnadskontoret remitterades
1/ G. & J.Edbergs framställning om omedelbar reparation av de av vattenöversvämningen den 5
innevarande december skadade hotellrummen i stadshuset;
2/ Domkapitlets underdåniga framställning ang. uppförande av ett biskops- och domkapitelshus i Luleå;
3/ Domkapitlets förfrågan om stadens villighet att upplåta tomt för ett påtänkt biskops- och
domkapitelshus.
§13.
Föredrogs från magistraten erhållet tryckt exemplar av stadsfullmäktiges sammanträde för den 25
nästlidne oktober för drätselkammarens kännedom och beslutade nämnden beträffande § 13, beslutat
ägoutbyte med F.A.Bergström i och för reglering av Sandviksgatan och tomten n:r 4 i kvarteret Laken
att uppdraga till byggnadskontoret att upprätta förslag till bytesavtal samt att i övrigt lägga protokollet
till handlingarne.
§14.
Föredrogs från magistraten inkommet tryckt exemplar av stadsfullmäktiges protokoll för den 22
sistlidne november;
och beslutade nämnden
beträffande § 14, beviljat anslag av 2000 kronor till framdragning av vatten- och avloppsledningar till
tomten n:r 4 i kvarteret Hästen, att ärendet skulle delgivas byggnadskontoret;
beträffande § 15, på vissa villkor beviljat tillstånd för Gäddviks byamän att framdraga elektriska högoch lågspänningsledningar över stadens mark å Nordantillheden, att ärendet skulle delgivas jägmästaren
i Bodens revir och byggnadskontoret;
beträffande § 17, beslutat ägoutbyte med Anna M. Bergboms sterbhus i och för reglering av
Sandviksgatan och tomt n:r 4 kvarteret Laken, att uppdraga till byggnadskontoret att upprätta förslag till
byteshandling.
Som ovan
Å tjänstens vägnar:
K.H.Santesson
Justeras:
C.A.Schultz.”

”Protokoll, fört vid sammanträde med drätselkammarens ekonomiska nämnd i Luleå den 28 december
1917.
Närvarande: Herrar Ljungberg, Lindqvist, Nilsson och Nordin.
§1.
Föredrogs och justerades nämndens protokoll för den 29 sistlidne november.
§2.

Brandmästare O.P.Stråhle hade i skrivelse till drätselkammaren anhållit att för år 1918 erhålla
familjetillägg för en av Luleå stad genom fattigvårdsstyrelsen hos honom inackorderad minderårig
flicka, för vilken han anser sig försörjningspliktig.
Sedan av skrivelsen vidare antecknats att han för flickans underhåll av fattigvårdsstyrelsen erhåller en
ersättning av 10 kronor i månaden i ett för allt, beslutade nämnden att remittera skrivelsen till
fattigvårdsstyrelsen för yttrande.
§3.
Handelsresanden Tycho Grafström hade med stöd av bilagd avskrift av Kungl. Kammarrättens utslag
den 27 juni 1917 i skrivelse till drätselkammaren hemställt att drätselkammaren ville till honom och
hans hustru återbära det belopp, som de för mycket erlagt i kommunalutskylder för Luleå stad år 1915.
Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden efter tagen del av handlingarna att, då skäl ej syntes
föreligga för ett överklagande av det av kammarrätten fattade beslut i taxeringsärendet, överlämna
skrivelsen till stadsfullmäktige med hemställan, att fullmäktige ville bemyndiga drätselkammaren att till
Tycho Grafström och hans hustru återbetala vad de för mycket erlagt i kommunalutskylder till Luleå
stad för år 1915 eller 31 kronor 50 öre.
§4.
Stadsfullmäktige hade till drätselkammaren remitterat en från Magistraten inkommen avskrift av Kungl.
Maj:ts nådiga brev den 28 september 1917, däri Luleå stad ålägges att gottgöra hamnkassan för högt
debiterade räntebelopp med 54582 kronor 8 öre.
Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden att med återställande av remitterade handlingar föreslå
stadsfullmäktige, att återbetalningen till hamnkassan av förenämnda räntemedel måtte ordnas så, att
staden årligen under 5 år f.o.m. år 1918 erlägger en femtedel av beloppet i fråga till hamndirektionen.
Nämnden beslutade vidare erinra därom att drätselkammaren i sitt förslag till utgiftsstat för 1918 under
rubrik 3 upptagit 1/5 av Kr. 54582:08 eller Kr. 10916:42 till uttaxering för förenämnda ändamål, vilken
åtgärd blivit av stadsfullmäktige godkänd vid statens behandling hos fullmäktige den 20 innevarande
december.
§5.
Sedan J.W.Wallin hos stadsfullmäktige anhållit om befrielse från erläggande av honom påförda, men ej
betalda kommunalutskylder för åren 1913-1916, tillhopa Kr. 190:65, beslutade nämnden att remittera
ärendet till stadsfogden med anhållan, att han ville lämna uppgift, för vilket belopp av
kommunalutskylder sökanden resterar till Luleå stad, samt att till drätselkammaren inkomma med
yttrande i ärendet.
§6.
Byggnadskontoret hade i infordrat yttrande till drätselkammaren föreslagit att kammaren ville, i likhet
med förut tillämpade grunder, bevilja arbetaren Oskar Gustafsson, vilken den 22 oktober 1917 i arbete
för stadens planteringsnämnd ådragit sig kroppsskada och enligt av doktor E.Feltströms bilagda intyg
varit oförmögen till arbete under tiden 22 oktober – 26 december, en olycksfallsersättning dels för
utlagda kostnader för läkarevård, medicin och skjutsar från och till läkaren med Kr. 74:65, dels med 3
kronor pr dag för 31 arbetsdagar med Kr. 93:- eller tillhopa kronor 167:65.
Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden att med översändande av handlingarne i ärendet
hemställa att stadsfullmäktige ville bemyndiga drätselkammaren att till arbetaren Oskar Gustafsson
utbetala förenämnda ersättning för olycksfall i arbete för staden, Kr. 167:65.
§7.
Sedan byggnadskontoret i skrivelse till drätselkammaren anmält vaktmästaren i saluhallen R.Johnsson
till allvarligare bestraffning för i skrivelsen angivna förseelser beslutade nämnden att delgiva Johnsson
skrivelsen för förklaring.
§8.

Meddelade ordföranden att för anskaffande av för drätselkontoret oundgängeligen nödvändiga
rörelsemedel ett 2 månaders växellån á 200000 kronor i riksbanken blivit upptaget den 22 innevarande
december.
Som ovan
Å tjänstens vägnar:
K.H.Santesson
Justeras
Carl Lindgren”

”Protokoll, fört vid sammanträde med fattigvårdsstyrelsen i Luleå den 28 december 1917.
Närvarande: Herrar Berlin, Gullberg, Nilsson, Lindgren, fruarna Sundström, Bohlin och Stenudd, fröken
Sundberg samt tillsyningsmannen.
§1.
Protokollen för den 29 november och 19 december 1917 föredrogos och justerades.
§2.
Understödslistorna för januari månad 1918 föredrogos och godkändes.
§3.
Till å annan ort bosatta understödstagare utdelades 95 kronor.
§4.
Föredrogs och godkändes rapport över utdelade extra understöd under december månad, slutande å kr.
431:25.
§5.
Enär det visat sig, att priset för vedhuggning å epidemisjukhuset, 200 kronor per år, vore alltför lågt,
beslutade styrelsen höja detsamma till 350 kronor per år f.o.m. 1918 och skulle hälsovårdsnämnden
härom underrättas.
§6.
Anmälde tillsyningsmannen, att muraren Oskar Ismael Svensson måst på grund av sjukdom intagas å
fattiggården den 20 december 1917 och beslutade styrelsen att hos vederbörande fattigvårdssamhälle
utsöka kostnaden för hans vård och underhåll.
§7.
Beslutade styrelsen, att följande priser skulle debiteras för ved, som utlämnades till understödstagarne,
nämligen
under år 1917:
34 kronor per famn
under år 1918:
37 kronor per famn,
i vilka priser jämväl ingår kostnaden för vedens hemkörning.
§8.
På därom gjord framställning beviljades P.Sandgren i Bälinge förhöjning i fosterbarnsarvodet för
Ingeborg Engman från 10 till 15 kronor per månad f.o.m. den 1 januari 1918.
§9.
Uppdrogs åt sekreteraren att avgiva förklaring i fattigvårdsmål rörande J.P.Johansson samt påminnelser
i fattigvårdsmål rörande Elin Henrika Olsson och Alma Helena Andersson.

§10.
Till handlingarna lades
1/ Konungens Befallningshavandes i Norrbottens län utslag i fattigvårdsmål rörande Ferdinand
Lundberg och Nils Leonard Andersson;
2/ Stadsfullmäktiges protokoll den 22/11 1917, § 9, angående uppflyttning av
fattigvårdstillsyningsmannen till lönegrupp I.
§11.
Uppdrogs åt tillsyningsmannen att undersöka, huruvida något understöd under år 1918 bör utgå till
Johan Mauritz Persson.
Som ovan
Å tjänstens vägnar:
J.O.Dahl
Justeras
H.T.Berlin
M.Sundström
Alf.Gullberg”

